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 هل١411* : ةعابطلا ةنس

 فالا ةرشع : تاعبطلا ددع



 (تديس نيلسملا فرخ لع كلنلاو ةالصلاو + نملاغلا ترا هلل تقلا

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم

 نب يولع نب دمحم ديسلا ينغلا هالوم وفع ىلإ ريقفلا لوقيف : دعب امأ
 يديس ةمزالمل هللا ينقفو دقل ينسلا هفطلب هللا هلماع يتسحلا يكلاملا سابع

 ارضح هيلع تأرقف . يكلامل سابع نب يولع ديسلا ةمالعلا مامالا دلاولا

 هل تبتكو فئاطلاو ىنمو ةفرع يفو ةرونملا ةنيدملاب ةمركملا ةكم يف ارفسو
 تيفو اهأرقفأ هتاح ىف: هدياأ هل تفرعو هقيح: ةاذم جدو ةنع تذعأو
 . كلذ ىلع هللادمحو هانيع اهب

 هيقفلا ةمالعلا انخيش مهنم تكردأ ماركلا باّتكلا نم ةلمج هل ناك دقو

 هل بتكو هتافو ىتح هقرافي ال ناك يذلا يجحللا ديعس نب هللادبع خيشلا

 يذلا يرطاشلا هللادبع نب مللس بيبحلا هيقفلا ةمالعلا مهنمو . ةليوط ةده

 سوردلا تارشع ثيدحلاو ريسفشلا يف همالك نم هنع بتكو هل بتكو همزال
 « يباصولا هدبع دعس خيشلا هيقفلا ةمالعلا مهنمو ٠ مارا دجسملاب ةيملعلا

 . ناثع ليعامسإ خيشلا هيقفلا ةمالعلا مهم,

2, 



1 ّ ١ ١ 

 دسم مسهكلس يف طارخنإلاو مهفوفص ىلإ هم .
 ةيياوحلا هلئاسرو ةيعاذالا هثيداحأ 4 تكل حدف ا دق ثنكو

 8 7 ء ثلذل تلفها

 انخيش بناجج ةيملعلا هيواتفو

 اهروص لقنو فقواتفلا كلت 5-5

 يستمش تقر تقولا كلذ لسمو 00

 يرستافد يف اهتلاح ىلع اهب ظاسفتحالاو

 اعرب هللا هيحررت ناك - دلو وت م
 اهلسريو اهررخ رع ينل دئاوفلاو ىواتفلا نم ريثك ىتتاف دقو

 . دئام ذا .- 45 3 ها ل ا ما 0 .٠

 اذهو ءار ! اب نتعي مو دحأ اب ظفتعي مذ ذإ ثلذل ىدمن

 8 يك ل ٠١ ا 3 .

 يلع هللا لضف ال ول وو ٠ هناي خا در تكارأ يتلا يت هل

 7 3 0 تايتاكملاو لئاسرل ١و ىواتفلا تائي سس ملقتام خاض

 هتقو نم ا تناك يدا هلئاسرو هتابتاكم ا ةبكلا ةلقإ ثاذكب

 ةظفاحماو كلذ ىلإ هابتنإلل يقفو يذلا هللادمحأ ينإف ثلذ عمو ةيبك ةصخ

 ةبلطلا راغص هب لغتشي .امب لغتشأ نسلا ريغص تقولا كلذ يف انأب . هيلع

 2 لا تارابتحخالل دادعتسالاو اهريضخو سوردلا ةركاذمو نوتملا ظنح ص

 . تاداهشلا ءارو

 نكمأام ةعجارمو هبيوبتو هبيذبتو هحيقنتو كلذ بيثرتل ةمهلا تكرغ نالاو

5 

 لا لق

 . ىواتفلا هذه ةميق فرعي نمم , ملعلا لهأ هنم هنم ديفتسي هرشنو هتعجارم

 نع اهتبتك يتلا ةيملعلا لئاسرلا ضعب ىوانفلا هذه ىلإ تممض دقو
 يهو هتارضاحتو هتاركاذمو هسرادمو هسلاجم نم هنم هنلفتسا اميف دلاولا يديس
 اذافا , ةشلاثلاو '؛ ةناهكلا يف ةلاسر ةيناثلاو . ماهإلا يف ةمهم ةلاسر ىلوألا : 0 0

 يف ةلاسر ةسماخلاو (فيطللا لبنلا) 0 0
)0 



 . دوجولا ةدحو نالطب يف ةلاسر ةسداسلاو (مظنملا دقعلا) مظعملا يحولا

 ةمجرت انبتك دقو اهبحاصب عفن اك اهب عفني نأ ىلاعتو هناحبس هللا لأسن
 نإ اييرق ردصيس يذلا هرابخأل عماجلا باتكلاب نيفتكم هل ادج ةزجوم
 .ريدق حيمس هنإ كلذ ىلع ةناعإلاو قبيفوتلا هلاسن . هللا ءاش

 . (١)'ريدج ةباجالابو

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انبيبحو انالومو انديس ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيعمجأ

 يي ل م نيل ل عملات

 . ىواتفلا ةمدقم يف ينأت هتايح خيرات نع ةزجوم ةصالخ انبتك دقو ١(

)2 



 « يكلاملا يولع ديسلا نع ةزجوم ةصالخ »

 ىلاعت هللا همحر

 كيمسلا ةمالعلا نب سابع دنيينفلا ةمالاعلا م ولع ةمالملا كسل / 0 مه

 ديسلا نب زيزعلادبع ديسلا ةمالعلا نب سابع ديسلا ةمالعلا نب زيزعلا دبع

 يسيردالا ينسحلا يكملا يكلاملا 52 يك ديس هللاب فقراعلا

 راما ىلإ اذكه اذكه .: : يدج مث يبأ ملاع ديس

 « ةمركملا ةكمب يكلاملا يولع ديسلا تيب »
 م

 هوباو سابع ديسلاف ٠ نينسلا تائم ثذتم لضفو ملعو فرشو ةدايس تكسب

 نب ربك الا سيردإ نب رهزأ ١" سيردإ انديس ىلإ هقو
 0 : 1 لل 51 3 0 يح 5

 0 اسنديسو يع انديس ني فيسسا نسحلا ني ىننلا نست 0 لماكلا هللا دبع

 9 ع

 هقوف نمو هوباو هدج وباو ةدجو

 ظفاح لضاف ملاع مهنم لك 4هتقع» هللا لوسر اتديس ثنب ءارهزلا ةمطاف

 لضفلا اولا ٠ مارت دل دج سلات بيطتلاو مامالاو سردملا ميتمو هللا تاتكل

 8 هتاسحإو هلضف ىلع هلل دمحلاف تي رشلا يي حس ركوبنلا بسسنلاو ل امعلاو ملعلاب ميكتلاو

 ةكمب فورعملا يك لا كتيب يف يكلاملا سابع سس يرلع دفتلا دلو

 يل وهو ةمئاف 8 نار هلا ظفح ًادِف اها 7/6 ةنس مالاسلا بايب ةمركملا

 دا هب ىلصو ةهرمع نم ةرئاعلا يف ةكم لهأ ةداعك مارحلا دجسملاب امامإ َخ
٠ 
 ل
 مر

 5 امظتنم طرخلاو ماو ١ دحجسملا ءاملع نخأ نم كاذ ذإ ابتفتاسأ ناك

 حالفلا ةسردمب قحتلا 2 كلذ

 سفن يف سيردتلاب موقي نأ قحتساو عربو ةسردملا خويش مزالو ةبلطلا كلس
 لوموقي ءايكذألا ةرهملا بالطلا نم ةلمجو وه ناكف جرختلا لبق ةسردملا

 اذيملت ناكف ةيلاعلا لوصفلا يف ملعلا ىقلت عم ىلوألا لوصفلل سيردتلاب

 قل



 دجسملاب باليطلا كلس يف 0 هلك كلذو دحاو نا ٍى اسردمو

 نيميظعلا نيلبملا نم ملعلا ذخأو مهعم لخدو مهمحازو مهتاقلح يف مهكراشف
 فسم ةلفردملا

 هايد يتذلا سابع ديسلا هدلاو مهنمق ماركلا ءاملعلا نم ةلمح نع نجا دقو

 هيلع جرختو تيبلاو مزحلا يف هيلع أرقو همولع رثكأ هنم ذخأو همّلعو ِهبْذأ
 دمحم خيشلاو . نادمح رمع خيشلا عارن الب نيمرحلا ثدحم نع ذخأو

 خسيشلاو « يكلاملا نيسح نب يلع دمحم خيشلاو . يطيقنشلا هللا بيبح

 . دودمح هللادبع خيشلاو . يجيتلا دمحأ خيشلا ءارقثا خيشو . يكلاملا لامج
 ؛ ىنقدعتلا اننيوس نيمأ المحم خيشلاو ١ يرانسلا ديعسلا نسح خيشلاو

 يفش ملاس خيشلاو « ساّور ىسيع خيشلاو . يقشمدلا راطعلا دومحم خيشلاو ها|
 ىيع دمحم خيشلاو ؛ يئاِبَتلا يبرعلا دمحم خيشلاو ء نيرضان دمحأ خيشلاو

 6 يطيفسلا بولا هيبش ديل نعد رصف دبع مقنلر نامأ

 نع دلاولا يدبس ىوريو ؛ يولهدلا ر ,اتسلادبع خب خيشلاو ء دينجاب رمع خيشلاو

 بيبحلاو ؛ رابلا ملاس نب سورديع بيبحلا مهنم العا لا انئاداس نم ةلمج

 نب يولع بيبحلاو فاقسلا هللاديبع نب نمهبلادبع بيبحلاو . رابلا ركبوبأ

 ملاس نب يلع بييحلاو . دادحلا رهاط نب هللادبع بيبحلا هوخأو دانحلا رهاط

 دمحم بيبحلاو « راضحنلا ىفطصم بيبحلاو « ساطعلا نسح نب دمحأ نبا
 ؛ ظيفح نب ماس بيبحلاو  طيمس نب رمع بيبحلاو ؛ فاقسلا يداه نبا
 دادحلا دمحم نب يولع بيبحلاو , يندملا يشبحلا يلع نب يلع بيبحلاو
 ىواتب بحاص يشبحلا نمحرلادبع نب يلع بيبحلاو . روقوب بحاص
 . يبرق بحاص فاقسلا ركبوبأ بييحلاو

 مامإلا مهنم نيملسملا ءاملع رابك نم ةلمج نع دلاولا يديس يوريو

 دمحم خيشلاو « يسافلا ظيفحلادبع فيرشلاو يناتكلا يحلادبع دمحم ثدحملا
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 ٠ رمح خسيشلاو 0 يايبنلا لايعامسإ

 + نا ةقسو
 م أملا دمحأ في كلا 2 لا ٠
 " نلوم لس كلا تركو ء يسار هبال 7

 77 رمجم خيشل او ء ينات " رفعجا دع

 كك يس و ا ل
 هك خبشلاو : هلا 4 رايز دمحم اا هنأ خرلا

 ميشا دتسملا ثدحملا مامالاو ( معلا ا 3 كرها
 يك“ رداقلادبع 0 م

 .رقومملا ينادبملا ريخلا وبأ خيشلاو ؛ ىنديب 4
 ٠ ٠ ي فلخ رصنلا ١ك يهمل : درا ير اسنألا : بلاده

 ين اكو كلو , صاع عم ف ناهي يي
 دقي

 ١ ا ىوذ فاحنإو ةيو ا دوقعل
 :بيلعل ممش ير رونو وه ضصاخ لك

7 
 أ ا

 ,نج يف مهديناساو ويش مجارتو هديئاسأو سابع ديسلا دجلا رابخأ انكر

 5 هفاإ هللا ع صاخ
| 0 

ةيرعش تاالجاسمو قار عميدب رعش ديلاولا يايسسلا
 ةيازغو ةينيد دئاصقو 

0 
 "نا 0
 ةرايخب ضخ

 عومج لإ اهاتفضأ ة ةمهم ةصاخ لئاسم يف ةيملع ثوب دلاولا يذيسأب

 ع 5-5

 : مظعملا يحولا ماسقا يف مظنلا دقعلا ([')

 فيعضلا ثيدحلا ماكحأ يف فيطللا ربا (')
 , ةناهكلا ماكحأ يف ةناثلا (؟
 فوصتلا ةمئال دوجولا ةدحوب لوقلا ةبسن لاطبإ يف ةلاسرإ 6 2: ل لا 2 1 1

 ماهالا يف ةلاسر (5)

 دلو دبس . ريوصتلا ماكحأ ف 0 ١ ةلاسر )0

 ٠ 5

 تاك يق يع ةيفاذإ ةرداحأو ةيييذ تارماخ /

(0 



 هلل كمتحلاو عبط دقو) مارخلا دلبلا 3 تارضاحم ن 02 مالاسإلاا تتاحفت هدايا ضصاخ

 : ماكحألا ةتابإ وه# معارملا خولي ىف دع ارش دلاولا يدايسلو 0

 8 مارملا لين وطه ماكحألا ةدمع لع 2 3 ل

 : ريبخلا صيف وه ريسفتلا لوصا يف ؛؟ باتكو 00

 ,: ييعولاب ةييفدلا تيدا نع نشا يوتا وجا تاكو >4

 يعاتجإلا هطاشنو ةيملعلا هفئاظو

 ةروكذملا ةسردملاب سيردتلا ىلوتف ه١ ةنس حالفلا ةسردم نم جرخغ

 دقو ةنسلا سفن يف اضيأ مارحلا دجسملا يف سيردتلاب هل زيجأو هذ 8410 ةنس
 ةولخخ هل تناكو فيرشلا مرحلاب سيردتلل هرمع سيفن فرصو هلك هتقو ىطعأ

 بايب نئاكلا ةيئاميلسلا هطاير يف ىرخأو مالسلا باب يف (ةريغص ةفرغ)

 انخيش مهنم بالطلا رابك نم ةلمج ابنكسي فيرشلا مرحلا يف + اقباس ةمكحملا

 ٍف هركذنس نمحم مهريغو هدبع دعس داجسالا هيققلاو يجحللا هللانبع خيشلا ديس تسال ٠ '!نبع خيشل

 اخ هتاقوأ ىضفي هللا همر ناكف صاخ ءرج ىف هل اهاندرفأ يتل أ هدمت

 نم ةله مهعس ناكو نيرواجيلا ماركلا بالطلا ءالؤه ملعتل نيثولخلا نياه نيب

 لهأ ميهيلع قلطي (لضافأو ءارعشو باّتكو ءارزو نآلا مهف) ةكم بابش
 . هبا اوجرختو همولع نم اودافتساو هنع اوذخأو هومزال ةولخلا

 ىصحأ دقو :ء ةرابشو هليل سيردتتلاو ملعتلاب الفتشم هللا همحر ناكو

 نيبام اسرد نيثالث نم رثكأ اهم اذإف هتايح ريا يف هسورد ملعلا بالط

 سوردلا ءاقلإو حالفلا ةسردم ىلإ روضحلا ىلع هتبظاوم ل ماعو صاخ عر مرد

 . اهيف ةيهق ةيقالحتألاو ةينيدلا ةيبرتلا ىلع ففارش ثالاو ةيملعلا

 نس نيديفتسملاو بالطلا تائم ابيق عمتج ناك يلا ةماعلا هسورد امأ

 سردو برغم ا دعب ةنتاأللث سورد ةسيخ 556 نيبحناو ةصاخخلاو ةماعلا
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 7 5 رهش ُْق يونس مظع سرد هلو ١" لعب سردو ءاشفلا كفر

 َ ع 9 5 0 18 3 ل يح

 0 ناضمر يف ةئسا لك ةروتملا ةنيدملا ىلإ بهذي ناك هذ عاب
 ببر يف ةنيدملا ىلإ رقسلا كرت تاضمر يف اسرد مه ررقي نأ ةكم وأ ل

 نور هنافو ةدس ىلإ ه7 ةنس نم رصعلا دعب ايموي اسرد مه دقعو

 نيعلا هنأ ل ب ملا ةدش عم هيلع بظاوي ناكو صخش فلأ وأ وضع

 يأ رهظي اله ل امحتيو فلكتي ناك هنكلو هتايح ربخأ يف همسح ا فعضو

  هنع هللا يضر ةماس 0 0

 :فاكم الو بتار الب ىلاعت هللا هجوت هللا همحر هب موقي ناك هلك اذهو

 ةوقو ةمه لكب ةليقث ماهمو ةليلج لامعأب همايق عم هتلباقم يف ةيرهش
 ةعسوتل ايلعلا ةنجللا يف ًاوضع ناك دقف ريخلل ةممو قدصو 0

 , شقانيو رضي ناكف هلئا همحر دوعس كلملا اننا ناك يتلا مارحلا دجسملا

 نيفوطملل رابتخإلاو فارشإلا ةنجلو مرحلا مالعأ ديدحت ةنجل يف اوضع ناك
 تقولا كلذ يف ةكم ريمأ اهسأري ناك يتلا سائلا نيب حالصإلا ةنحخلو مرحلاب

 هل تناكو 0 توصو ةيدوعسلا ةعاذالا يف نايعوبسأ ناثيدح هل ناكو
 رورس دمحم خيشل | مايأ ةيمالسالا ةطبارلاب تارضاملا ةودن يف ةيونس ةرضاخم

 6 لمشلل ًاعمج اهب متبي ناكف ةحكتألا دقعل ايعرش انوذأم ناكو ناّبصل

 نيملسملا عفانمو ةمألا حلاصم يف يعسلاب امئاق ناك ةيدمحتا ةمألا رثكتل
 كن اطل وع ابد ىضَق مكف ناطلسلا يوذ دنع ةنسحلا ةعافشأ افشلا»

 مهدنع عفشتو مدلا لهأ دنع ىعسف اهصاصق بجو اباقر قتعأ م 1
 ماكح ىلع لحخدي تاكو . مهقح نع اولزانتو هتدافو اومركأو هتعافش اولبقف

 مبملإ لصويو و ةداشراو هيحضت ىلإ نرفمتتوو هتومياقرو هنونرتخف اهئارمأ» دالبلا

 دهاوشو ةميظع فقاوم كلذ يف هلو ع عفشيف مهدنع عفشبو هملعيو هاريام

 نيلللا ةعساو ةمحر هللا امهمحر لصيف كلملاو دوعس كلملا عم اصوصخ ةقرك



 هحصن قدصو هصالخإ نم هنافرعي امل مارتحلالاو ريدقتلا ىظع هل نانكي انا

 هلك دمحلا# هللا لل هلث تتناك يتلا م. ةتلصو هيدومو ةتحثو

 اها١؟١8 رفص ؟2م ءاعبزالا هليل ضصتنم يف هللا ةمحر ىلإ لقتنا دقي
 نيمداقلاو نيميقملاب ةكم لهأ نم فولألا هعيش دقو ءاعبرالا موي رصع نفد» ١ 2 1 4 م : ٠

 1 هايل عارعلا ل اقتل اوقكوو ةمركملا ةكم ءاملع رابك هتزاتج رطحو تفارطالا نم

 ىلإ مارحلا دجسللا باب نم ع راشلا التما ثيع ةدوهشم هتزانج تناكو

 . ةالعملا ةربقم

 نا نولوقي اوناكو اهلثم ةزانج هتايح يف دهشي مل هنإ طاشملا انخيش لاق
0 

9 
 ع م

 ذه يت ةكم اتدهش ةرائج ا مظعأ كلانا لامج خيشلا انخيش ةزانج

 الإ حبصل !! ىفخت الو مظعأ ةزانمخلا هذه لي لوقأ : : طاشملا انخيش لاق . كرقلا

 . طاشملا انخيش مالك اها دوسح ّ 0 ىلع
 و

 نإ لوقي لبنح نب دمحأ مامإلا نأ فيس رون دمحم خيشلا انخيش لاق

 0 اذكهو لاق ةدوهشمو ةروضح يهف مهزئانجل كوفرعي ةعامجلاو ةتسلا لهأ

 يف اَنيأر ام لثمك اعمج انيأرامو ةروضحمب ةدوهشم تناك يولع ديسلا
 لل امم

 ىلاعت هللا همحر هتمجرت نم هداريإ رسيتام اذه
 . نيعمجأ هيحصو هلا ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو هيلع هللا ىلصو

 هبتكو

 ينسملا يكلاملا يولع ديسلا نب دمحم ديسلا
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 دئاقعلاو



 ضرألاو تاومسلا ديلاقم هل

 «ضرألا»و تاومسلا ديلاقم هل# : ىلاعت هلوق نع هللا همحر لكسو

 دالقم : ليقو . ديلقم اهدحاو : هريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاق : باجأف
 ال ل ات هج ل بر دا ول

 : ويغ لاقو . ضنالاو تاومسلا نئازخ : يدسلا لاق

 . تابنلا ضرألا نئارخو ل

 لأس هنع هللا يضر نافع نب ناثع نأ رمع نبا نع يقبيبلا جرخو

 #ضرألاو تاومسلا ديلاقم هلإ» : ىلاعت هلوق ريسفت نع «ِهلَِمِو هللا لوسر
 ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال دحأ اهبنع يتلأسام» : «يَيِ> هللا لوسر لاقف

 وه مظعلا يلعلا هللاب ارا لرب هللا رفغتسأ هدمحيو هللا ناحبسو

 ءيبش لك ىلع وهو ريخلا هديب تيميد ىيحي نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا
 . 505ه - ؟ا04 ص ١6 ج يبطرقلا ريسفت ها) هريدق

 : لاق هل هنأ نم حيحصلا ثيدحلا يف ءاجام اذهل دهشيو : تلق
 نباو دمحأ مامإلا هاور ثيدحلا يف اضيأ ءاجو «ضيألا نئازخ حيتافم تيتوأا

 ديلاقمب تينوأ» : لاق «هّتلَي) يبنلا نأ رباج نع يبمدقملا ءايضلاو نابح
 : حيحصلا لاجر هلاجرو ءهايندلا

 ينإ» : لاق هنأ ولع يبنلا نع ثيدحلا يف ءاجام اضيأ هل دهشيو

 نبا نع هيودرم نبا هاور «نيزاوملاو ديلاقملاب تيتوأ ينأك هذه ينادغ يف تيأر
 . روثنملا ردلا يف يطويسلا هركذو . رمع
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 «علطسم ملام ليوأت كلذوإ

 ل

 . عطست ةريخالا فو عيطتست ىرخألا يفو يعطتستا»

 0 ع هلاو هللا لوسر ىلع ماللسلاو ةالصلاو هلل دمحلا : باروجلا
 «املع يلدز بر لقوم ا مالو د

 قيقا اعلا تقدذحف لاعفتسالا 58 نم ع 5 طز 7 هلصأ عطسن ١ : لوقأ

 زو . لصولل عاطتسا وهو هيضام ةزمهو ؛ لصأ يف ناقل قب
 ةجاح الب ؛ نما اصألاو افلأ ءاولا بلق نع ضوع نيسلا نأ مهضعب
 ,يلدبأ نع ىوعد 95 0 لعفلا ءاق يع ينل لا ءاطلا يه فودغغا نك 0 وعدت

 3 ءانملا لادبإب عسيتتسل نلاقيو ٠ نيبسلا دعب اهعوقول ءاط لاعتفالا عت ن 1

  ءاتلا فذ عيتسو
 5 ف

 نك يوب كك عت حما ين عيرأ تاغللا نأ لصاحلاف
 ىلاعت هللا امهمحر يوغللا 5 0 1 ' نع م يبولالا 2 / كلذ

 يق كلل“ 0 !!:لالجلا راخأ دقق ربيعا كلذ“ رمامأب
 يناعملل اعماج ناك 5 تاغلل اعماج نارقلا نوكيلو ريبعتلا يف ندفتلا 5

 رخآلا ءاقبو نيناغملا دحأ فذخ فطلأ امو : ىلاعت هللا همحي يسولألا لاق
 امييلع ىسوم نع رضخلا باهذ هدنع عقو يذلا مالكلا اذه رخا يف
 يف رركت امل هنأل فيفختلاب اذه صخ امنإ نيققحلا ضعب لاقو ؛ مالسلا
 9 فخأ 0 ادن رركم كلذ نأب : معتو ريخألا فيفخ بسأ ةصقلا

 املا ٠
 0 مهضعب لاقو 2 كلذو اذه نيب رهاظ قرفلا ن نأ هيفو هب توي ملف

 هِيقل
 ا” ما ادلع يوب حلا ىلإ ةراشإلل ةيفختلاب اذه صخ

 ”رهز اهلك ةهذهو ىكحلا نود ةياكحلا 6 هنأ هدعبي هنأي هبقعتو هببس نايبب

 ملعأ هللاو : كرفلا لمتخال



 «اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلوؤ

 هتان بسعنا حن للعأو ء اردق هبايبب فقو نمل عقر يذلا هلل دمحلا

 نيب نم ريما ءاما ىرج يذلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ءااركذ

 ةمئألا هباحصأو هلا ىلعو هناسنو هبنق نم ةمكحلا عيباني ترجفت» ٠ هنانب

 ,ءادتققإلا يف مط نيعباتلاو مالظلا حيباصمو . مالسالا رودب . مالعألا

 يف يسخأو ءاقح ىبحم ليلحلا لضافلا ةرضح ىلإ . ءادتهالا ليبس كولسو

 ةاعرو هللا ةيسرخع (ع ) خيشلا نأشلاو ردقلا عيقر . اقدص هللا

 ءرتنملا يف هايإو انعمجو د ةهانعم ةغليو : هاجت عوس قس نمو هاقوو هظفحو

 بيحم عيم# هنإ بيبحلا ةضورو

 يكملا مرحلاو ءارفلا ةيعكلا حوس نم : يكسم مالس ءادهإ دعب
 ىلع تعلطا دق ؛ ميركتلاو ركشلا ديزم عم . ميكلا رطاخلا نع لاؤسلاو
 ىلع ةميرك ةيا قيبطت نع ديبع خيشلا عيمجلا بحم باتك يف مكلاؤس

 . اليق هللا نم قدصأ نسو# عقارلا اهدئارخ نع فشكت فيكو عقاولا

 . ©اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجت نلو
5 
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 همالكو ٌقدص هللا رابخإ لوسرلا ددمو . هللا ضيف نم ادمتسم نوقاف

 ال نييلوألا ائابأو نيح اصلا انفلس ىلع اليبس ' تئادعأل لع ملح

 ل
 لجوت هللا ركذ دنع . اقدص نيعبتمو . اًمح نينمؤم اوناكف « هتنسو هيدبب

 نودّويو ةالصلا نوميقي « الكوتو اناميإ مهتداز هتايا مبيلع تيلت اذإو ميبولق
 : تاداعلاو موسرلاو تاقولأملا نع نوجرفيو . تافلاخملا نورذيو ٠ ةاكزلا
 فلأ ةاختا نع « ةماقتسإلاب اونفتسا ىتح ماقمو ء قدص فقوم يف نوفقيو
 . بايحألا ديس ةنس انكرتو . باتكلا انذين دقف يبيبحاي نحن امأ . ةمارك

(0) 



 َ مد اديس انيلتبا نأ بجع كاف بابللا نع ثفلاب انلغتشاو

 ١ يلا نع امصما ني وه للا عب ه0 ومو الا حاج 0
 0 نعش . د < د 00 < 1
 ىادلا يأ ا عاش انمدهو ريعلا انعشتت ىو ء رده ردس انقرفت ليبولا

 م هيد نزلا لغ نيرفاكلل هللا لعمي نلو . اليبس انسفنأ ىلع
 لا يث .؛ 3 507 ٌ 8 2 5

 0 سلا رذحاو ٠ شقانو بيبحاي لماتف . شقارب اهسفن ىلع تنج
 3 ل ْ كا 2 3 5 2 1

 |ررظ ؛ ان رار 5 1 ١ : 1 ناحل
 1 , مم ع م !ه نال 1و ٠ ب

 نوفل . ريعتلا يف نآلا عجرن ؛ لاقم ماقم لكلو لاحلاو ا

 سلا نأ : هنع ىلاعت هللا يضر لع اندينع نع روب دقف +٠ ييسفتلا ءاملع

 + نلف لو يرق ليلا + يالا رخال تحسم او ةمابقلا موبت يعن ءاةيقلا
 ءادتبا تناك امنإف « ايندلا يف يتلا ليبسلا امأو #ةمايقلا موي مهنيب مكحي هللاف#

 يضر سابع نبل ربحلا مامإلا ردقلا اذه ىلع ىنعملا اذه ىور دقو . اجاردتساو
 انيلع ممل سيل مهنأ ىنعم ىلع ايندلا يف يه امنإ ةيفنملا ليبسلا : ليقو امهتع هللا
 ءاقبإ ىنوألاو . لادجلاو ةرظانملا دنع ةمحفملا ججحلا ةماقإو لاصعسإلاب ناطلس

 رهف قفاويو بسانيام ىلع ماقم لك يف ةيفنملا ليبسلا لمحتو هقالطا ىلع مالكلا

 ءاملعلا نأل ىلحأو ىلجأب ىلوأ كلذ ناك امنإو . قداصلا يعقاولا ريسفتلا
 ىلع ليبسلا لمحت اهطانم ققحت اذإ الإ اهطابنتسا حصت ال اهعورف اهنم اوطبنتسا

 ىلع اب لدتسا هنإ اهعورف نمف . موهفملا» قوطنملا لهأ ىلع ىفخي ال ؟ مومعلا

 كلفتاب ليبس هيلع هل ناكل حص ول هنأل ملسملا دبعلل رقاكلا ءارش داسف
 اذا و ا 11 5 5 1 1 :

 0 اكلا اذكو جوزلا ةدرب نيجوزلا نيب ةقرفلا عوقو ىلع اذكو فرصتلاو
 ؟لالذ ََ ١ - 5 . ِء َ .

  فإ ةدعلا يضم لبق ملسأ اذإ الإ ليبس ابيلع اه سيل هتجوز تملسأ
 : مومعلا ىلع ليبسلا لمحت الإ حصت ال يتلا مولعلاو دئاوفلا نم او ١ مومعلا : دال فلا : ةيآ امأ

 2 رغصال

 ١ .' معي ملظلاو طيلستلا ةيلوتلاب دارملا ءاضعب نيملاظلا ضعب ىلون كلذكر#

 تالا ضعب طلسيو هنم مقتني مث ملاظلاب مقتني هللا نأ : ىنعملاو « ربكألاو
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 اظب 5 8 رغاشلا اق

 ع و امو :: اهقوف هللادي الإ دب 00
 ديب نم امو

 اخف " 6 دقو هيداو نس ' يديماب 00 1 بر هيداوبو هعئالط ترهل تر اوكا ا او

 ه١. مادقألا ابيف 1 0 ماهفألا 1. 0 كإ ١ لصاملاو
 وق ل ل

 ثاسمنلف مالكلا لاط دقو ويغ ىر

1 

 00 "يا ماكحأ ةرورضللو

 ا 7
 0 .: ةرشعلاو بابحدال ةرجشلا ن

 5 . ل كانغ

 ةتاكربو هللا ةمحرو مكيلع هلا

 «جحلاب سانلا يف نذأوإ : ىلاعت هلوق ريسفت

 جحلاب سانلا يف نذأوإ» : ىلاعت هلوق ىنعم يف مكلضف ماد مكلوقام

نأي رماض لك ىلعو الاجر كوتأي
 ؟ قيمع جف لك نم ني

 لعو الاجر كوتاي جلاب ل سانلا ل نذأو# : ىلاعت هللا لاق 3 باوجلا

 00 لك نم نيا 0 03

 نإ 4 سافل ا . 258 سيبق يأ لبج ىلع دعصي نأآب هللا هرمأ كتتنلا

 راتلا باذع نم مرييو ةنجلا هب مكبيثيل تيبلا اذه جحب ٌكرمأ دق هللا
 : لاق ؟ قوص غلي نيو ؟ تراي :.ل !اق . نَّذأ : هل ليق املف . اوجحف
 ء كيبل كيبل : ماحرألاو بالصألا يف نم هباجأف « غالبإلا ٌّيلعو نذأ
 0 ير ع ردها نق

 ةاشم كوتأي : لوقي «رماض لك ىلعو الاجر كوتأيإ# )١(
 « كوتأي» : هلوق 2

 هيلإ نايتإلا

 انابكرو

 بسس مهاريإ ىدانملا ناك الو تيبلا را

 . يدانملا وه هنأل

)١80 



 1 ل
 لارتما جمحو ؛ جملا للا ساسلا اعد مالسلاو ةالصلا هياع مهاربإ 4

 مدا جح انو ءايبنألا هدعب نم جحو اقيبطت ك كسانملا سانلا ملعو « هير رمي
 نيجح دقلف ! مدااي كجح رب : ل

 واوا تينا ادع جح الإ يبن نم امو . ماع ىفلاب كلبق تيبلا اذه

 4 راثآلا سعب 5 تلد

 ار مجعلاو برعلا ف بانلا عيمجل ةماع جحا ىلإ ةوعدلا 2

 17 0 ١ ناذألا تاأدتبا يلا لو لوسرلا ةوعد كا ١ نحلاو

 . عيطتسملاب كلذ تديف اهنأ ريغ ةماع

 ك«اقتر اتناكإ» : ةيا ريسفت

 نع هل باوج نع ةلوقنم ةروص هللا همحر هرتافد صعب يف تدجوو

 : هضن اذه ٠ ةروكذملا هبا ١ ىنعم

 اتناك ءاينألا ةروس يف لجورع هللا لوق ريسفت نع هللا كرعأ تلأس

 نسحو : امبب ىلاعت هللا دارم امو ؟ قتفلاو قترلا ىنعمام عب امهانفتفف اهتر

 هيلع لمتشا اميف رصبتيو اهب ركذتيو . هبر تايآ ملسملا ريدني نأ ادج
 بدألا فقوم فقو لئاسلاو ةليلجلا ربعلا» نيوكتلاو قلخلا رارسأ نم نارقلا
 كلذو ملعي ال ال فتقم .الو هيأرب رسفم ريغ هيلع لكشأ امع لاؤسلاب

 . نيقتملا نيصلختا نأش

 ندفاا ء دسلا : ةغللا يف هانعم قتلا نأ هللا كدشرأ ملعاف : باوجلا

 . ةيالا 6 قعفلاو قتلا : ف نورسفملا ةلتحا دقو 16 قشلا : ةانعم

 لاوقأ ةسمخ ىلإ عجري كلذ لصاحو
 اك ضْألاو تاومسلا نأ : ملعأ هللاو كلذل دارلا : لوألا لوقلا 1

 ىلإ ءامسلا عفرو ءاوطاب امبنيب ىلاعت هللا لصفف نيتقرتلم (ادحاو ائيش)

 فلفل



 ميتا لرسم ع لنبييا 00 كلذ

 ليلدو
 يه ثيح ل

1 

 0 يي داما ا لاق دعس و يه ثيح

0 : 9 
 بنا و يذلا

ل 03 هلوق سابع نب نع أ 1 0
 نيذل 

 هيبأ نع شدح لاق

 3 اذهسلا
 ا اقتر اتناك

 عفرف نويفصتلم اعنا ٠ لوقي 6 ةيالا

 تاومسل

 ضرألا عضوو عاملا

 اهقتفف ةدحاو ةقبط ةقترم تناك

 اعيس ىلاعت هللا اهقتفف
 ْ 0 ٍضيألاو + اعبس ىلاعت هللا

ناتساتم ضزألاو تاومسلا نكي ملف
 كلذ ليلدو 1 

 لق ريرحس ني ةاورام

ح لاق ىلعألا دبع نبا اند
 رمعم تع روت نب دمحم انثد

 يناثلا لوقلا تاومسلا نأ كلذب داما :
 ةدحاو ةقبط تناك اضيأ

 3 ةريسقل

 عبس نيهمتفف لاق «اماقتفف اقترو» : دهاجي نع حي أ نبا

 ٠ ضعب تحن نهضعب نيضرأ عبسو ضعب 0
 امهقتفف نيتملظم اتناك ضرالاو تاومسلا نأ كلذب دارملا : ثلاثلا لوقلا

 ليللا مه ةياوؤط : ىلاعت هلوق كلذ ليلدو ء امبيف رونلا راهظإب ىلاعت هللا

 نسحلا انثدح : لاق هريسفت يف ريرج نبا هاور امو . «رابنلا هنم خلسن

 ه«امهانقتفف اقتر اتناك ا مث رابتلا لبق ليللا قلخت : لاق سابع

 ميل ذإ مدعلا ةلاح قتترلا نأ وهو يناهبصألا ملسم ينال : عبارلا لوقلا
 لوصحلا داجيإلا قتفلاو ء هب 3 ا مالا اسف اه دم دحاو را

 تاومسلا رطاف# : هلوقك نوكيف ضعبل نع ىف 15
 0 هلا م ا
 دا .  يريطلا ريرج نب جرعي مل اذلو . رثالا يف هل لع ١ هيلع
 9 د يداك :كتاومسلا نأ كارما نت .( دارا ؛ ىماخلا لوقلا
 ١ رطمت ٠ ةبلص . هيوتسم اير .تناك ل : 000 ضألاو

 ,٠ تابنلاب ضرالا قتفف تب
 د ناكو رطملاب ءامسلاو تاس“



 , لاق هريسفت يف ريرج نب' هاورام كلذ ليلدو ؛ ءيش امبنم

 0 ل ل
 7 0 ريألاو تاوصسل ال ل

 0 ضرألاو رطمت ال اقتر ءامسلا تناك : لاق «ءامهانقتنف

 يأ يح ءيش لك ءاملا نم انلعجوإ## ٠ تابنلاب ضألا قتفو رطملاب ءامسلا
 هوجول باوصلاب اهالوأو لاوقألا حجرأ لوقلا اذهو نونمؤي

 ننآلا ل اء نس ,افكلا نيبطاخما لإ برقأ كلذ نإ : لوألا هجولا

 د راطمألا لوزن تقو دوري معآ ' «اورفك نيذلا رب مول : وهو
 5 ىضتسقي كلذ ن نإف لاوقألا نم قيسام ىلع لمح اذإ ام فالخ عورزلا

 نأ 7 ميدق رثوم نإ رقتفم ضراع قتفلا نإف ركفتلاب رظنلا ىلع ةيؤرلا

 ةيوامسلا بتكلا ةعلاطمو راسفتسالا قيرطب مه نوكي كلذ

 نم ابلعجو# : كلذ دعب : ىلاعت هلوقب بسنأ كلذ نأ : يناثلا هجولا

 هذبب ءاملا فصوب كلذ بقعي مل هئانث لج هنإف © يح ءيش لك ءاملا

 . :ةبابسأ لكذ نم همدقت يذلاو الإ ةفصلا

 ريرج نبا راتخم وهو كلذ ىلع اورج نيرسفملا رثكأ نأ : ثلاثلا هجولا
 رطملا نأ الاكشإ حصجرملا لوقلا اذه ىلع اوري الو . نيرسفملا لض طاقأ ن

 لزني رطملا نأ ملسن ال انأل ايندلا ءامسلا نم لب تاوامسلا نم لزق 3

 : لوقن وأ ةعبارلا نم ةياور يفو . ةعباسلا نم لب ايندلا ءامسلا نم
 ارت 3 عئاش درفملا ناكَم عمجلا عضوو , ءامسلا تاومسلاب دارملا

 وأ ايندلا ءامس يف قافآلا رابتعاب عمجلا نأ وأ راشعأ ةمربو كامسأ بوث
 نأل ةهجلا رابتعاب عمجلا : لوقن و 1 نفسا: تاومسل 5 دارملا لوقن

 . ءامس اهيف ةعطق لك نأ رابتعاب وأ . نماهج يه انج
 .ملعأ هللاو , ريخألا لوقلا حيج رت يف حدقيال لاكشالا اذه ن د لصاخلاو

 هلا



3-3 

 ب 0 لح معلا لهأ نم لجر هلأسو

 ةقئاذ اواوقت الو : ىلاعت هلوقو أ توملا

 ْ َك ٍْ
 57 ا ١ ُ 3

 اولوقت 0 : ىلاعت هلوق نال نييآلا نيب يفانت ال هيأب . هان 4 3

 وا مه توملا لوصح يفن ةاتعم سيل كف تاومأ هللا 0 ُة 3 :

 0 1 1 هي لاممسص ل لتفي

 لاقل الإو نيع ةقرط الو الصأ اوقاذام مهنأ ثيحب ةيلكلاب ىلإ :
 هتيسن يقن

 لو هنع لدغ تيحف ع اوتام هللا ايبس يف لعقي ا : ا ُ 4
 هم هاررل ميم ةقئال توما دعب ةايع مهنزايتما دارملا نا لع تاي ةيناحور ةهةنحا « سيخا 9 ِ َ 00 0 3 8 َ نمل اولوقت الو : ىناعت

 يبنلا اهيسف ةايحلا كلو ؛ تاومأ مهأش يف : لاقي نأ نم ةعنام
 ةسحلا يف حرست رضخ رويط لصاوح يف نوكت مت نأب هل

 يبا ةلع نوكتف « شرعلا تحت ليدانق ىلإ قوات 2 تواح ةيع

 كلذ يف مهييغل مهتاواسم ماهيإ تاومأ مهقح يف اولوقي نأ نع نينمؤملل
 دازو لب . ميعنلا ين مهريغ مهكراش نإو مف ةيصوصخ كلو خزولا
 ةنايص اذهو . كلذ مهقح يف لاقي ال امه نيبرقملا هللا دابع ضعب مييلع
 ماركلا كعلوأ نأش يف نوقفانملاب نيدلا ءادعأ اهلاق ةملكب قلعلا نع مه
 ادبأ هوري ملو ميعنلا نم اومرح مهنأ اهب نيدصاق
 كلسمف نويحيس مهنأ اهب دارملا نأ ىلع «ءايحأ لبإ# لمح 3
 توملاو ىدا ىلع ةايحلا وأ لييمجملا ركتلا ءانقي ىلع ةايحلا لمي لزم

 هيلإ ينعاد ال فلكتو ليزنتلا رارسا 0 3 0 5 ١
 ملعأ هللاو ٠ صاصتتخالا راثا ةلازإو ماقملا نع حذرت

 ا



 ءعاوس اوسميل

 لون نم ءاوس هلوق ىلع فقولا ةيفيك يف مكلضف ماد مكلوفام
 كلذ ةيفيك يف فالتخا اندالب يف عقو دق ا 4 ءاوس اوسيلا» ىلاعت

 لدي لكذ ١ نوكسلاب هيلع فقي نم مهنمو فلآلاب هيلع فقي نم مبمف
 , كلذ يف يفاشلا باوجلا ريرحم وجرملاف انينم فاالتخالا مادو ةجحب

 ِ اع دمحم هيقفلا ةمالعلا انخيش ىلإ ىوعفلا هذه يف اعجر دق
 َْ و 8

 : لاقو ىفكيو يفشي امب باجاف يكلاملا نيسح

 فقولا نيعني لب نوكسلاب © ًءاوس# ىلاعت هلوق ىلع فقولا زوجي ال

 : هوجول كلذو نيونتلا نم ةلدبملا فلألاب هيلع
 نود لقتلاو ىقلتلاب ذحخؤت ةبعتم ةنس ةءارقلا نأ : لوألا هجولا

 امو 8 ءادألا ةيفيك 2 هب لمعي ءارقلا 0س هلقن حصامف . لقعلاو لايحالا

 اك نم اهببشو ةملكلا هذه يف مهنع لقنلا تبث دق انهو . الفال
 فئألاب نوكي هيف فقولا نأ ثيتنأتلا ءابب موتخم ريغو انونم ابوصنم ناكام

 . لقنلل فلاخم ءاوس ىلع

 ةئونملا ةبوصنملا ةملكلا نأ ىلع ءادألا ءاملع قفتا : يناغلا هجولا
 ةيمسألا ثينأتلا ءات هيف ناكام الإ نيونتلا نم ةلدبملا فلألاب اهيلع فقوي

 رورجملو كونملا عوفرملا امأو . هيف ءاهلاب فقولاف 4 كبر نم ةمحر# وخ

 ىلع نوكسلاب ذئتيح فقولاف فلألاب بوصنملا ىلع فقرلا يف برعلا تاغل
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 كءد فوكسلاب .
 2 و م ولا 1

 : ثلاعلا هجولا
 ع وفرلا ىلع هل الهو افيفخت فأي رورخملاو خاوفقرملا ١ اداجلاو فرع لكلا ب 7 أ

 فند امئاه اهب يبق دكت دقل مهرعاش لاق اذلو 508
 : اهثيدح ن.سسحو مدغ اذجح هلأ

|/ 
 ء لقتلا يف 5 اهدورو مدعل الأ نا |

 ٠ فقولا زوي ال نكلو
 1 تا

 هلي مدع ى كاضف فيعشسلاب آت ا : تك
 تاقلا ' 0 اسل اهتفلاخمو اهف دف
 اهمعصل

 تالا لال |

 و تاغللا رك

 سا يتلا شيرق ةغلل ةفلاخم ا اثناثو 6

 هنف م يح يك
 و ١ ر يغيتيف همس يف شيرق ةغل ىلإ ع اب 00

4 

 اندايس ما كقد 95
 ل 5 ب

 تاك هنع هللا ىضر نانع

 1 يف نضل وبا وعلا
 ةدهاشملا وا نم وهف 6 ارس نارقلا مسرل نأ : عبارلا تت

 هجو ىلع نارقلا اوءرقي نأ بتكلا لهأ عنم باجح وه لب ةعفرلا لو

 حسفلاب الإ كردت ال ةيوبن ضارغأت ةينطاب رارسأ هذهو ءافقوم نود دحاو
 ( ءاوس) ينعأ ةملكلا هذهف . سانلا نم ريثك ىلع تيفخ اذلو « ينابرل
 بوصنم مسا اهنأ مولعملا نم اهنكل ةزمهلا دعب فلأب ةموسرم نكن مل نإو
 روقم وه ا فرصلا عنم ىضتقيام هيف سيل ذإ نونم سيلل 2
 شما 'بتونصتما مسالا ىلع فقولا ةدعاق هلمشت دئنيحف ةيبرعلا ملع يف

 8 ءارس يف ةزمهلا دعب فلألا مسر مدعب ةربع الب . اهريرخ مدقت 2
 دع افرصنم مسالا اذه نوك عويشلو كلذ نع ىنغملا نيونتلا

 . ةداتعإ , هرسيرجو هلقت حصام اذه ؛ ةروجهملا ةفيعض ةفيعضلا ةغللا كود 7 ل ا َ ا رحصفلا ةغللا ىلع اهجيرختلو ءارقلا نع اهبلع فقولا ةيفيك لقنأو ند



 (فر اذه) مهاربإ انديس لوف ريفي

 لاو ةدااصل لوق نع نيدلا ماظن تسلا هيلع ليلخلا
3 

 يولوم ةمالعلا لاس
 ايلخلاو 0 رفك اذهو ٠ بكوكلا ةيبوبر مالكلا اذه ا نإف 4 اذهل 7

 5 , اذه : باغ ديف 5

 5 ع هرم

 وا ديطدل دام نأ - ملعأ هللاو - لاكشإلا اذه دع باوجلاو

 يلا نوهوصعم مالسلاو , ا نيلسرملاو ءايبنألا نأ ةعامججلاو ةننملا

 ّق كيهج اوهس 5 ادذمع 8 ةوبنلا ل 4 نابكلاو رئاغصلا 5

 نينو ةشين ءارفس مهراتحلاو هيحوأ مهافطصا 0 يل كلذ مها

 ىربتلاو هللاب ةفرصملا ةياغ ىلع وهو ل نامز

 كلذ

 اوحأو مفايقأ

 لع قي الف ةذاسع

 وس امن
 ا
1 

 ريع ا يو هللا ةرهط مالسلا هيلع ليلخلاف كلذ تمل

 ' ع هدشر هانا هيناب هنغ ريخأو هارأ هنأو ملس بلقب هبر ءاج هنأو ى اق

 ير اذه لوقي فنيكف نينقوملا 0 نوكيل ضرألا# تارمسأ

 نكمي ١ . هتقيتح ىلع ءرفك بكوكلا ةيبوبر داقتعاف . ادبأ كلذ نكمي 2 سال 3 00 .

 نإ هرهاظ نع ظفللا اذه فرص بجيف ٠ كلذ ص لقا نع هرنم ليلخا»

 : ةبنألا ةوجوب / سس ليحاو

 ىتح هموق دقتعلل ةياكح لب . ارابخإ سيل هن يلر اذهؤ هلبق ()

 2-ما توكلم #2 1

 ثحبلا يف لوقت م كلذو #نيلفألا بحأ الإ هلوفب هلطيف هيلإ محب
 ةباكح باب نم وهف (ميدق مسجلا) مسجلا , مدقب نيلئاقلا ةفسالفلا عم
 . ههمرق ىلع مهاب اهانيتا انتجح كلنوإ# : ىلاعت هلوق كلذ ديؤيو هداقتعال ال همازلإو هيلع درلل مصخلا
 اق لح لع: (قز اذهأ) لصألاو نتا قل يراكنإ ماهفتسا هنأ (0)

(19) 



 . تودلاخلا مهفأ ىأ « نودلاخلا ع نإفاإل 07 ٠

 لوقلا رامضإو + يبر اذه نولوقتأ : ىنعملاو لوقلا ريدقت ىلع هنأ ممر

 ليعامتإو تيسلا نم دماوقلا يهارإ عفر لوط : ىلاعت هلوق همي , ريك
 . كلذ كالرقي يأ «انم لبقت اني

 ليلذل لوقت اك . بكركلا وهو مهدويعمب «ئازيتسا كلذ لاق هنأ

 ؟ ةديس اذه : هموق داس

 اوقلي ىتح هومظع امل مظعم هنأ مهمهويل مش ًاعادخخ كلذ لاق هنأ -

 ابناو موجنلا صقن مهارأ لفأ املف ء هنع ردصام ايف فوقع ةناقمدل

 ةحئاصملا نم هيلع بترعي ال مايلإلا اذه يف روذحم الو ةيهرنألا حلصت ال
 بقعتسا اذإ زوجي نألف هاركإلل رفكلاب ظفلتلا زاج اذإو مهتيادبب ةماعلا

 لوأ باب نم قيرط موقأ ىلإ موق ةياده لئاقلا نظ يف
 ولف ةددعتم اهوجو لمتحت (يبر اذه) ةلمج نأ تملع اذه ررقت اذإ

 نسحأ ىلع اهلمح بجول موصعم ريغ لجر نم ةلمجلا هذه تردص

 يبن نم تردص دقو فيكف لاتحإلا درجمب ريفكتلا زوجي الو اههوجو

 هوجولا دبحأ ىلع اهلمح يغبتيف مزعلا ىلوأ نم موصعم ليلخو لوسرو
 ىلع ىفخن ال ةرهاظ كالفألا يف ثودحلا لئالدو فيك . اعطق ةقباسلا

 كلذ نم هاشاحو هللا ذاعم ءالقعلا لمكأ نم وه نمب فيكف لقاع لقأ
 رومأ فرصلا اذه لديو

 رزآ هيأل لاق ثيح كلذ لبق نم هبر فرع مالسلا هيلع هنأ (')
 هعم لاطأو ديح ديحوتلا ىلإ هاعدو يلا امانصأ ذختتأ

 وهام هيفست يف مالكلا هعم

 . ميرم ةروس يف اك هيف

2 



 -- : ةحا 0 هموك ةجاحم انهو هيبأ

 ,ن مولعمو ١ 0 م ةروس ف نأ 8

 رس 5 . 2 ءبئاحلإلا لبق هلهأي 5 1 (

 1 قف يبس لع : هج ص م ةروس يف ام 1 3 2 اغا ا

 5 5 0 ا 3 قفرل نأ مولعمو ١ ٠ ظالغأا ا ى مدهم ةوعدلا يف قفرلا 5

 1 ءلا بوري لدتسال هسفنل ةقرعملا اسمهت 1 لجس

 5 اهريغ نوكيف ةيهولألل حلصت د اهعأب ةلبلا ثلح 5 نيا ا ليصحم داأ ول 5

 ٠ 1 ملعأ هللاو . رع قباسلا
 + يلوا باب َّْس ةيهيلألل

 مارحلا تيبلا دعاوق

 لاعت هللا همجي دلاولا يديم لق

 بلا اييلع عقر يشن كا فيرشلا تيبلا دعاوق نع هللا كدشرأ كلأ

 لأسملا هذه نع باجأ دقو . اهسسأ نم مالا اميلع حيبذلاو
 لاقف هلضفو هتمامإ ىلع قفتملا يربطلا ريرج نبا مامالا

 يخأ لجوزع هللا نإ : لاقي نأ اندنع كلذ يف لوفلا نم باوصلا
 زئاجو مارحلا تيبلا نم دعاوقلا اعفر ليعامسإ هنباو هنأب ليلخلا مهابإ نع
 هرحلا تيبلا ناكم هلعجف مدآ عم هطبهأ ناك تيب دعاف كلذ نركب نأ
 مهاربإ ةدعاوق عقر ىتح مدينا مث هانب مدآ نوكي نأ زئاجو ؛ ةكاب يذل
 الإ كردت ال كلذ ةقيقح ل ناك كلذ يأب اندنع ملغ الو ليعامسو

 عقرب دارملاو , مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر نعو ل 3 هللا نع مخ
 كردايع نحن عفرت ال اهسفن دعاوقلا ل نأل اهبلع اء عفرلا دمعفلا
 . ملعأ ىلاعتي هناحبس



 0 نع هقيفوتب هللا كديأ ريزعلا اب ل

 م ليت انيح هنأ عم كلذ يف عرنا رسو ةالصلا
 رسب م ةفريشملا ةبعكلاو سدقملا تيب 6 رزعلا م ملعا لوقأف

 نم ةاللصلا تناك انو 8 بولقلا ىوقت نم ا 0 يتلا ا ىلاعت هللا م ةالما

 دعب مالسإلا ناكرأ مهأو نيدلا رئاعش رهشأو تاعاطلا فرشأو تابرقلا مه
 ١

 وهام لإ هللاب نم ةذاصلا يي 3 3 نأ تيئات اهلا

 كنمقلا مو بلقلا ديحوتب ءاج ماظنلاو ةيندملا نيد مالسإلا نيد 0

 نيمو أملا لاعفأ طبرو امامإ اه لعجو ةالصلا ىلإ اعدف تاكشلا عمجو

 صوصرم ناينب مهناك افص نوموقيو اعم نودجسيو اعم نوعكري هلاعفأب

 مهل عرش كلذكو مهراطفإو مهكاسمإو مهمايصل ادحاو اتقو عرش كلذكو
 ملعيل كلذ لك ةدحتم الامعأو ادحاو اديعصو ةدحاو ةيبلتو ادحاو اكسن

 ةعماج مهعمجت مهف مهراطقأ تدعابتو مهمئاقأ تتيابت امهم مهنأ نوملسملا

 تضتقا كلذ لجأ نسمف يمالسإ داحتاو ةينيد ةوحأو ةدحاو ةلمو ةدحاو

 ىلع كثحأو رطاخلل عمجأ كلذ نأل مهتالص يف 4 ةلبقلا داحتا ةيشالا ةمكحلا

 هتاجانم ف كلملا ةهجاوم هبشي هنأل بلقلا روضحل برقأو عوشخلا ةفص
 ١

 كما ا ءاش ةهج يأ |بقتسي براغلا لع لبحلا لصم ل اكل ىقلأ ولو
 ادأ
 ةالصل ةيعورشملا رس توفيف مامإلاب مومأملا ةالص طبرب ةعامجلا ةالص ءاد
 م مهتادابع اضفأ يف ؛ نينمّؤملل رظنملا ةعاشب ىل لإ كلذ ىدال 9 . الو ةعامجلا

 أل 0-- فاللتخا رهاولخل 000 لع برع 6 5
 هر . ١ نوب

 ةضفز
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 دبيحول) جةدهقألا ةيوستو بولقلا عمجب ةيانع رهاوظلا ةيوسنب ةيانعلاو ١ . ' لاقو | ءمكهوجو نيب هللا نفلاخيل أ مكقفوفص كوستلو ٠ ام ١

 , ملعأ هللاو يل رهظام اذه ٠ دئاوفلا راغتماو دئاقعلا حيحصنو دصاقمل
 تاو نيظلا نسحو حلا يرحتب بقعملا ةليضف

 نسعأ ن 4 ةليضف حصنأ يلإ

 , نيم ةدش نم ل يف ملعلا بدأ كاسي جراخ
 نع كرشأ ىلع هللا ىلصو ٠ ىضرييو بحت أذ عيمجلا هللا قفو . هنباك

 ْ نيعمجأ هبحصو هلأ ىلع

 نيترم ضرألا يف ندسغتل

 ايئارسإ ينب ىلإ انيضقو : ىملاعت هلوق ريسفت نع دلاولا يديس لثم
 . نيترملا قيقحتو «نيترم ضِرألا يف ندسفتل باتكلا يف

 ألا يف تدسفعا باعكلا يف ليئارسإ يتب ىلإ ايضقوإ : لاعت لان
 : ةيآلا © نيترم

 ايركز لعقب لوألا 4 نيتره هلرق# : نيلالجلا لع لمجلا ةمالعلا لاق
 هللا مهبقاعف هنبا ىيحي لتقب : ةيناثلاو . مهيلع بات مث ىلاعت هللا مهقاعف
 رداع مث . باندع متدع نإو# : مه لاق مث . مهيلع بات مث ىلاعت

 . انخيش ها يو هللا لوسر طيلسب هلا ميقا
 تولاج مهيلع ثعبف ايركز لعقب : لوألا اودسفا دقو : لالجلا لاقر

 لاعت هلوق دعب لاقو , سدقملا تيب اوبرخو مهدالأ اوبسو مهولتقف هدونجر
 مهلع ثعبف ىيحي لقب : ايناث اودسفأ دقو #ةرخآلا دعو ءاج اذإفإ»
 . سدقملا تيب برخو مهتيرذ يبسو افولأ مهنم لتقف رصنتخت

 بيذكتب ارداع دقو ك«اندع متدع نإوط : هلوق دعب لالجلا لاق مث
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 . مييلع ةيزج ا برضو ريضنلاو ةظيرق لعقب مبيلع طلسف وقلم

 ايناث اودسفا دقو : لالجلا لوق دنع اًضيأ قل تاميلس ةمالعلا 00

 هنا روهشملاو . روهشملا فالخ ىلع اذه (ىيي لحقب هلوق) 5

ا اا نع ينايس ا هيبأ ةايح يف لبق
 ظ 0 م ل ل رد

 ا الا و ل ب ل ا

حي هبهو نأ هللا ءاضق نم ناكو 4 ينثر !
 هنري الو ايضرم ايبنا ىب

 ايلو كندل

 لوألا ِق ةءاعد تباجتساف

 : ةهرب ةالعب ىقب : ليقو ا

1 ٍ 

0 
 5 3 . ف

- - 

 لتقو ةاروعلا ماكحأ ةفلاخم امهالبأ (نيترم) هلوق دنع يءاضيبلا ةرابعو

 مويلع ىسيع لعق دصقو ىيحيو ايركز لتق : امييناثي ء ءايمرا ليقو ءايعش
 . مالسلاو ةالصلا

 امهالوا اتعقو دق نيترملا تكا ىلع ةقفتم اهلك تارابعلا ا نأ لصاخلاو

 لتقو ةاروتلا ماكحأ ةفلاخمب : ليقو « مالسلاو ةالصلا هيلع ايركز لتقب
 لقب : ليقو : مالسلاو ةالصلا هيلع ىيحي لتقب : امههناثو « حلا ءايعش
 . مالسلاو ةالصلا مبيلع ىبسيع لتق دصقو ء ىيحنو ايركز

 2( هدونجو تولاجح لوالا ةرملا يف مهيلع طلس هللا نأ لع اضيأ تلدو

 اوداع مهنأ ىلع اضيأ تلدو ء رصنق#ي مييلع طلس : ةيناثلا ةرملا ينو

 دنع كلذ اوركذ م «كْيَعِ) ادمحم انيبن مهيلع طلسف ةثلاث ةرم داسفإلل
 . ع«اندع متدع نإو» ىلاعت هلوق

 ادمحم مهيلع طلسف ليئارسإ ونب داع دق : ةدانق لاقو : ريثك نبا لاق
0 . 0 

 . نورغاص مهو دي نع ةيزجلا مهنم نوذخاي هياحصاو ه١

 دق لب عقت مل ةيناثلا ةرلا نأ ىلع لديام تارابعلا عيمج نم رهظي مو
 ملعأ هللاو اضيأ ةثلاث ةرم اهدعب تعقوو تعلو
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 نارقل ١ لوزن لوح

 2 ْ عفو يف مكلضف ماد مكرم نارقلا لوزن ءادتبا يف عقوام

 دب ار مالسلا ل ايمأ هنرك عم 5 نمار كارم 6 اج ١ لوسر مال

 ا هيلع 0 1 ةءاقلا اهلبق هملعيو 57 الو باتكلاام يردت تنكام

 ؟ ةطغلا
 ررغو هجعزأو هطغ اذاملف ملعتلاو

 نإ ناو نزع الو نيقستملل ةهققاعلاو « نيئاعل
 ىلع مالسلاو ةالصلاو ء نيلاقنا لع ا ىللعو نيعمجأ قلخلا فرشأ ع

 ا 0 هباحصأو

 ناينإلا داسال نم بلطي م 0 بلطلا نم هباب لع سيئ ب أرق

 هيلإ ىقليس ال نطفتلاو هيبنتلا جرخم جرخ لب . هفرعي مو هلهجي «

 اهفرعي مو اهايإ هملعت
 - ٠

 8 ١ م

 م ادعب هيلإ

 مم ةلاسم نع كذيملت لاست اك يحولا رمأب ءاتتعألا

 ال هببتتو ء هرجع دنع هنطفت كلذب ديرت هريغ نم

 د ةفرعم مدع دلع ةظلغ ثكنم قال نإ اصوصخ هب هئانتعاو باوخا

 مسهفلا مهفلا يف ن .كمأو ل لوبقلل ىعدأ نوكيف : هلوقب هيلع «ةع» در كلذلو

 : تاياورلا ضعب ينو ؛«يزاقب انألم» هما : ليقو ؛ «أرقأ نأ ا
 ان فيلكتلا باب نم اهفرعي مل نإو . ةءارقلا بلطب ةقيفح هفلكو كلذب
 . ملعأ هللاو ٠ ملعتلا دعب هيلع ردق نإو ٠ لاخلا يف قاطي ال

 دحلاو رمألا يف ةدشلا راهظإ لجألف 0 هللاو ه هراركتو طغلا ةحص امأو

 باتكلا نأو مظع اهلمحو ليقث اهنبع مهم هتلسر نأ راشأ خبطت
0 



 ناك تع يبلا تأل ةيع رشلا فيلاكتلاب ليقث ردقلا مظع هيلع لرنأ يذلا

 نمو #اليقث الوق كيلع يقلنس انإإ» : ىلاعت لاق هنم اهلمحيو اهلمحت

 هيلع لهسيل هئدتبم نم رمألا اذه ةدش هل رهظي ن نأ دارأ هللا نأ ملعي انه

 ةالصلا هيلع ناكف . غيلبتلا نيح لاوهألاو دئادشلا نم دعب ىقليام

 هدارأف ةققشلا نس مظع بلاجو بيحر ردصمب لاوهألا كلت قالي ماليسلاو

 ءاهقسلا هيلع اوطلسو كثرفلا هيلع اوعضوو ةلفأ ف هوحبصي نأ هموق

 هودعبأو هدللب ن ٠ رم ةوجرخأ اماتخو بعشلا ف مهوسبحو هتريشعو هوعطاقو

 هوذاو هتيعابر رس ههجو اوجشو هموق هبراحو راصنألا هاواف هنطو نع
 لب ةطرفملا ةدشلا هذه هدرت لو ثيرراوكلا هذه هيف رثؤت مل وهف كلذ عمو

 ايندلا نع ىلختف هنوملعي ال مهنإف 00 مهللا» : هلوق ناك

 مالاو بئاصم نم هللا ليبس يف هاقلي امب سناتساو هيلإ ىحوي املا تفتلاو

 : دشديو اهتاقالمب اديعس هسفن دعيو ابب حرفي ناك لب

 تيقلاه هللا ليبس يفو تيمد عبصأ الإ تنأام

 ةراشإ ةدحاو لك يف هنع جرفو ةدشلا راركت ىلإ ةراشإ طغلا ررك كلذلو

 هب هللا حشفام اذه « هبيصت ةدش لك بقعي يذلا | لجاعلا جرفلا ىلإ

 . ملعأ هللاو
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 نآرقلا يف انيس داصلا لادبإ

 نع باوح
 2 نا كل كب داصل 0 1

 . نارضلا كاذبا

 ير كحل 0
 6 هقلخ ةالصلاو و لثمم

 فل 2 1 2 2

 دري ناز 0 ا لعمل نم
 دي يت اعلا نادك 00 : باري

 رك ذو الق برعلا مع

 ' .ى اهدعب تعقو نيس لاق 0 ا فوفقيم 0 َ "م
 را .؟ .”اقيام

 . ناو, تومسفاسب اشم اذانعب اهلقأ زاج ماطارأ قو ل هع 1
 ةراجحلا امأف تأزه اذإ هنم ترخس ردصم رخحسو رخصو رفسو رفصو

 هذه ىلع ةمدقتم نيسلا نوكت نأ بابلا اذه طرشو : لاف : داصلاب
 ةدعابتم ال اهل ةيراقم فورحلا هذه نوكت نأو . اهدعب ةرخأتم ال فيم

 رخي م لصألا يه داصلا تناك اذإف لمألا يه نيسلا نوكن أو ١ الع

 ل ىوقألا بلقي الإ . ىوقألا ىلإ باقي فعضألا لإ انيس ابنق
 ةيلعتسم فورح اهنأل فورحلا هذه عم اداص اهيبلق انإو : نعفأل
 نمهيف ال را دعب ءالعتسالا مهيلع لقتف لفسم فرح نيسلا
 هنأل ةديس نملا"ة عوقو زر م ءالعتسالا فرح مدقت اذ ةفلكلا

 :# يذلا اذهف : لاق . هيف ةفلك ال فيفخ كلذ» قلعلا نم رادجتلا

 فل ةعومسم ةريثك ةلثمأ 9 مع عا اهلا ىلع فوقوم نادعامو هيلع 0

 70 ىلع هتردق عم داصلا نع الدب نيسلاب صخش قطن اذ

20 



 هتءارقف الإو هنالص تلطب دمعتو ملعو ىنعملا ريغ نإف نآرقلا يف داصلا

 محرص وه 5 ىنعملا رييغت ىلع ةالصلا نالطب رادمق طلغ ةملكلا كنعإ
 مو رخاي افرح لدبأ وأ نحل وأ ادلشم ففخ نغم: نيتشر ةنعتلا

 يف وأ ةحتافلا يف ناك ءاوس بيترتلا كرت وأ ةذاش ةءارق نادببإلا نكي

 كلتا هئءارقف الإو هتالص تلطب دمعتو ملعو يتنعملا يدع تاق ةروتنلا

 , فرصتب ىبهتنا ؛ةلمكلا

 ىسعملا رّيغي انحل نارقل هلا يف نحلي نم ةحتاقلا ريغ أ ارقي ال نأ شيكا

 كرو ٠ ةرورض الب انارق سيل اب ملكتي هنأل . ملعتلا نع رجع نإو
 هتءارق ةمرح رجح نبا خيشلاو نيمرحلا مامإ مالك ىضتقم لب زئاج ةروسلا
 حتق يف هب حرص آ ىنعملا ريغي انحل هيف نحلي نم ىلع ةحنافلا ريغ
 هيشاوحو نيعملا
 اهييغو ةحتافلا يق مال الب طارصو فيرعتلا مالب طارصلا امأو (5)

 نيسلاب سيور اذكو . دهاجم نبا قيرط نم لبنق أرقف ءاّرقلا هيف فلتخاف
 ةماع ةغل وهو علبلا وهو طرّتسلا نم قتشم هنأل لصألا ىلع اعقب ثيح

 ًأرقو ماللا نع درجت اميف ذوبنش نباو امييف نصيحم نبا امهقفاوو برعلا
 طلح عرب هاي نارقلا لك يف ىازلا داصلا ماعثاب ةزمح نع نلغ

 ىلع دال نع فلتخاو , ىعوطملا هقفاوو سيق ةغل يهو ىازلاب داصلا
 قايو ذوبتش نياك داصلاب نوقابلا أرقو ٠ ةءارقلا بتك يف ةنيبم قرط عبرأ
 طارصلا ةءارق زوجيف انركذام ىلع اءاشبو شيرق ةغل يهو لبنق نع ةاورلا
 . ملعأ هللاو , كلذ نم عنام الف ةءارق هب تدرو هنأل نيسلا

 م5



 فورحلا جراخم يف لاؤي

 ' ماكلا 0

 فعلا : ءاذ زوي له نآرقلا ةوالت دنع ال مأ يازلاب داضلا 0 0

 - ى, ىازلاب يازلاب ١ ا / 9 : ا 3(
 مرمر ىلزلاب اهحصد الاب ىحضلاو ةالصلا يف ءىرق نإ 0.

 1 ؟ ال مأ ةالعلا
 1 ما روجتف دايضلا ءادا نع ٌرَحع اذإ : باوجلا . هلل

 مآ .٠ مدلعتلا ا ركذ اع ةءارقلا 5 رودعم ولا ملعتلا هلع رك

 0 0 2 , : ١
 ناعلا ْح رح تادبإ زوخ القا ارداق نم | ازنوا حصي الو لارشنا يق رخاب ف لادبا 20 20000

 300 . روأ هللاو ء يفنحلا بهذم ىلع اذه ٠ * ِ : 0 9 : ١
 7 زجاعب فرحا عادا ع

 نيتسلتا يف الإ دسح ال

 ا 2 ة 4 5 : كا د ف
 ' لجر ١ نشب ُى هلا دسح الو فتيدح كل مكلضف ماد مكلوقام

 8 ةأنعمو هجرخم انل اونيب 2 3 ملا هللا

 يرذلملا ظفاحلا هركذ 6 هريغو ملسم هجرخأ اذه نإ : ةباوج

 7 ةصنو ليللا مايق يف بيغرتلا باب

 ؛ةييَيم هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر هللادبع نعو (؟5)

 *'ءانا هب موقي وهف نارقلا هللا هاتا لجر : نيتثا يف الإ دسحالا

 املا ءاناو ليللا ءانآ هقفني رهف الام هللا هانآ لجرو راهلا ءاناو

 . ىلا هربغو ملسم هور



 ىنمت هب داريو قلطي دسحلا» : هصنام يرذنملا لاق ثيدحلا اذه ليبقو

 ةطبغلا هب داريو قلطيو . قافتالاب ماح اذهو ء دوا نع ةمعتلا لاوز

 اذه يف دارلا وهو الاوز ىنمت ريغ نم طبغملا ةلاحك ةلاح ىنمت وهو

 نمت وهف ةدومحم طيغملا اهيلع يتلا ةلاحلا تناك نإف . هرئاظن فو ثيدحلا

 ىبتنا «ىنمتملا هيلع متاي مومذم نمت وهف ةمومذم تناك نإو دومح

 هزجلا نم نآرسقلا ةءارق بانك يف اذه وحن ثيداحأ يرذنملا ركذو
* 

 . اهدارأ نم ابيلإ عجريلف بيغرتلا نم ثلانلا

 د



 هصقنو رمعلا ةدايز نتيفذ

 + صقنيو ديزي له ربغلا نع : ب غ لئاسلا 5 ١

 7 نإ هنع هللا يشر. ةرتزه يا كع ةعبلا يق 08
 ره ل ل ف

 هدب يذلا هارد ع ناخيشلا هر : همر لصيلف أ 3 3

 تالا اسوا, لالا نية رمألا اي
 ” رب“ ةلم

 كلذو ٠ محرلا ةلصب دتعي لجألا نأ ثيدحلا اذه رهاظو

 0 نأ انضر اذاف تايببمالا نم بس ىلإ ةبسنلاب ددخنا لجألل

 يلصو اذإف اهعطق نإ نوعبرأو همحر لصو نإ اماع نر

 ةرسنلا رخأتي نأ لل لصي 0 اذإو هل ددح يذل ةرمع ل

 دل لع لمألا "ا دادتما 20 نإ اذه « لع يف لكب هل

 : 0 ةلفاح هتايح نوكتف ةميزعلا يف ءاضمو لقعلا يف ةحاجرو

 ابقلا أل كلذو ةريصق باسحلا يف تناك نإو ةليوط ةايح يهف
 , لامعألا 0 هنكلو رعألاو روهشلا سيل ةكرابملا ةايحلل 2

 تا ءانث سانلا ةنسْلأف فلخام مظعو ل وكل يو تل ]

 كب يقوش لاق ءايحألا ملاع يف ةدلاخ هسفنف البوط ادمأ ىركذلا هذه

 الدلو قئاقد ةايحلا نإ هل ةلئاق رمل بلق 0
 مل رمع ناسنالل ركذلاف -اهريس يف اهركذ كسفل م
 ظ نا

 نم ادلعجيو نيرخألا يف قدص ناسل انقزري ل ا
 نيمأ هلمع نيسحو هلج

 دهن



 نبتلقو ةنجلا ىف لا ق

20 ١ ١ 
 بهو دمع انديس ىلع ماداسلاو ةالاصلاو با

 ا ١
 او باوصلل مهنملا هلل دمحلا

 او ,:( ىلع :
 لاق هنا ا هحرع» يبنلا نع ملسم حيحص م

 0 حيحصضص ف ا 3 0

 ىلع ايت 0
 ' ياو ردبلا ةليل رمقلا ةروص ىلع ةنجلا لحدت ةرمز لوأ نإ»

 حما ىري نانا ناعجوز ىينم ءقرما 05 ءامتتلا قفا يرد كوك ارا

 ىيتلا «ببزعا ةنحلا ىف ام ا 5

 لوالا ثيدحلا لد ذإ يناشا ثيدحلا لدو ةنجلا 0 ةلق 0 0 0

 . ةنجلا لهأ رثكأ نبأ

 دعب راثلا نم نهجورخ دعبام ىلع ةلومحم نيترتك نإ : باوجلاو

 دعبف باذعلا اهيف نييلع هللا بتك يتلا ةدملا يف نهقاقحتسال نهربهطت

 . نيحيحصلا حارش هب: حرص اك ةنجلا لهأ رثكأ نككي ةيفصتلا

 يراصنألا اي رركز مالسإلا خيشل يراخبلا حرش ىرابلا ةفحت يف لاق

 0 ثيح 7 يبنلا نع سابع نبا ثيدح يف ءاجام ىلع ى اعت هللا

 ء ىهرفكب : لاق !؟ هللا لوسراي مب : اولاق ء ءاسنلا اهلهأ ركأ تيأرو

 د ا ريشعلا نرفكي : لاق « هللاب نرفكي : ليف
 نم ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ . هنع هللا يضر ةريه أ ربخخ هضراعيال

 ءاسن ةياكأ ينانت ال رادلا لهأ ءاسن ةينكأ هتيفر كأل اندلا نم نارا
 ةضفإ



 رام ىلع لومحم وهف هل هيب .

 هجرت 0 2 ريدقتبو اضيأ ملا نب

 'آ 7

 ع

 2 رادلا

 هللا 3 7 يأ ٠ تدع 0 001 هصئام ” الع 0 لاقي

 0 أمم أ ثي

 4 0 هرابخ اب ضروعو فيوختلاو ظيلختلا 00 جوخ هنإ وأ ءارالإ

 . ةلصاحلا ةبؤرلاب مالسلاو

ٍ ١ ١ 

 رشق نس نإ يتاللا ءاسنلا اهيف تيأر نع ركأو رباج ثيدح يبو
 لدف نركشي م نيطعأ نإو نفحلأ نلأس نإو نسل نلثس نإو

 ةميمذ تافصب فصتا نم نبنم رانلا يف ينرلا

 ع
 نأ ىل

- 

 ل
 4 يو



 كا , .

 ذ يف لطاب ثيدح درو نفكلا ىلع ةبانكلا ةيعدب

 نع ايتدحت هيف ل كن 2
 يطويسل وسلا جاحلا نم هاج ضبا 37 ل

 ما ول اي اويس دب 1

 ااا و نا هل فاعل يذمرتلا ُ هك أ

 داديس اع : ا 1 ُ
 يتديس ىل لاوسلا ضرعف هلاؤس يل ءاجام رخآ ىلإ ايكن الا اكسم

 2 ل ري ف
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 نل» نبق يف لاسي 1 دك 2 يع

 ٠ ١ يلاي امب باجأف دلاولا

 نم 0 مالاسلاو ةالاصلاو ةدحو هلل دمحلا مجبرلا نمل 1 هللا 55

 آ ٠
. 8 00 

 00 هبازحاو هيعباتو هباحصأو هلا لعو هدعب يبن

 ؟ دارو 3 يبلق روبو

 ةتنيس كتكيدخ قلعتي بميق لاؤسلا ثلذو هيج يبح ةيوبنلا ةئسلا المس اعشا !# 0

 دلاع نيرادلا يف هغلبو هلاوحا هللا حلصأ يواحلا :يراذلا ة هيف راسا هل 0

 2 ا

 ىلاعت هللا همحر يسيع يلأ ظفاحلا يذمرتلا باتك

 ُْي دوجوم ريغ ريغ روكملا ثيدحلا نأ مهلملا , ماشا 7 معتملا حتفب "تيكسيَس لوقأف

 هيلع فيقولاب كلذ فرعي 5 الصأ يذمرتلا ىسيع يلأ ظقاحلا باتك
 ةححصم يه لهو ثيدحلا اذه اهنم لقن يتلا ةخسنلا هذه دجو نيأ

 ثيدحلا اذه دانسإ انل ركذيلف - ايناث - ةرهملا نيثدحملا خئاشملا ىلع ةعومسمو
 نيل يطا نا# نإ: اماوزو ديالا ثيداحألا نونقني نيذلا نم ناك نإ
 : ةعلطلا بحاص لاق هعم انل مالك الف ليس فراجو

 بذكلا فوخل دانسإ ريغب يبسلا لاق ملسم لوقي الو
 مشت لب هتياور زوجت الو هب جسحب ال رهف لوصألا رداون يف هنأ ريدقت ىلعي
 كلا ةيلكلا دعاوقلل فلاخم وهف هلك اذه ع عضو عضولا ةحسئار

 : هوجو نم ةفلاخنا
 ل .و رمي ايلق لمع ىلع ريبكا باوث بترت هس لا لو 5 َ انور هيف نإ + لوألا هنعزلا
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 هيف
 ليلدو ةسيعرشل

 سس



 ٠ كوئدحملا هلع

 صن ؟ عضولا تابع
. 

 دو اركد نأ 55
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اتبلا قنا ع
حل حش 

ي يلع ور
ج دا ه

 نب ا

 يي تباثلا لوقلاب اونعا نيذلا هللإ تنيط : لاعت نقي ةناكينلا رباك

 يضر ءاملعلا نإ . ثلاشلا هجرلا
1 

 اسأل هذه ضيرعت ىلإ يدؤي كلذ لال بيلا نسفك لع هللا ,ىنأ

 مييشللو ٠ تيملا اهبلإ لوؤي يتلا ةنوفعلاو حيفلاو ديدصلاو ةساحتلل ةسدقلا

 يو دال ماا راد ىنعملا اذه يف ةل
 ةمرك 3-2

 هك ةباتك ١ ع هللا
 نم ءيم هس ومرت» ميع

 "ل يدق ديمحلادع
 0 ٠١

3 

يام اذهب ١دادحاب نفكلا
 ١اعتع هناحبس هللاو هع هللا رس

 ىلع ةباكلا 2 و
 سهلا ملعأ



 شرعلا هده زتبع قاللطلا ثيدح 3

 اوجوزت ثيدح نع ينرغملا سيردإ جاحلا وهو جاجحلا دحأ - هللا همنر هلأسو

 ؟ ةانعمامو هتبترام . شرعلا هنم زتهب قالطلا نإف اوقلطت الو

 نبا ةاهر هنأب ريغصلا عيماجلا ىلع ىوانملا هتعجارم دعب : باجأف

 لاق : هتبترو هنع هنلا يضر يلع انديس نع مهلك يمليدلاو معن دوب يدع

 نسبا لاقو ١ بشيعبت ةلئنمس ١ يواحخسلا لاقو 6: فيعض : يطويسلا

 . اهأ خوضوم وه لب : يزوحلا
 يازخلا درجتي" ميتا يسال هدأ, ليحل ال22 هلا نجع 6
 لاقح فانهم انمار كلو يق رويت وه ا عل حا

 نم هيف ال هللا ىلإ ضيغب وه 5 ميلإ هضغب نم اظيغ هلوح ةكئالملا

 فدس !؟ بجي دق لب هنع ايهنم سيلف رذعل امأ « لمشلا تتشتو ةلصولا عطق

 ها روهمجلا لاق هيو قالطلا ةهارك ىلع ليلد اذه «٠ فامتالا ىف

 يذمرتلا مكحلل لوصألا رداوت باتك ىلإ بوسنم هلعلف هباوبأ ةعجارمو

 ضرأ يف دوجبولا رداث اذه. لوصألا رداؤت بانكور يذمرللا ظفاحلا ريغ وغب
 دنع هيلع دمتعم ريغ كلذ عم وهو اواجلا ضرأ يف فيكف . زاجحلا

 يذمرتلا مكحلا هفلؤمو ةركنملاو ةفيعضلا ثيداحألاب اب ءولمم وه لب نيثدحللا

 : فيعضلا ثحب يف راونألا ةعلط بحاص لاق « عيشتلاب يم
 دهتجيلو خيراتلا مآحلل دزو لوصألا رداون اذك

 اتك يف ثيدحلا نأ لئاسلا دارم ناك نإ هنأ تملع اذه ررقت اذإ
 3 يف ثيدحلا نأ هدارم ناك نإو اعطق لطاب اذهف يذمرتلا ظفاحل ١ ٠

 لئاسلا اده لاوس ىلإ جاتحب الأ اذهف يدذمرتلا مكحلل لوصألا



 قيرطلاو جرخغاو يكوارملا نب

 ررر تالف هجرخأو نالف هاو 5 اك! فرفلا
 رد 3 وفب ثيدحلا 1

 يما وه امو * قي ا نو كم اك
1 : 

 ا يدحل كا 5 0 ١ ره ايو م ا

 رولا لحيه ىغ م 4 ةيوقيلا 200 هبارج رع مالكلا يا

 : ١ نس يف ياقيرل
 ةمصإب انك 2 (اقرط فورعملا نسحلاو) ١ ان

 21 ا
 يم اهنع ربعملا هقرط: لاغير يأ يو ىب 0 3-5 3 ان ىمظادنع ا 1 5 نول يع 4

 قرم لاجر ىآ : هلوق ةينوقيبلا حش هس ِ قي
 00 يف يروهحتا ل

 رص ةهج نه فرعام ىأ : هترابعو قرط ظفل يرحل طنز

 دو ثيدحلا هنم جرخخ جرخ ميله لك» هل نوجرفا هقاحي فان ف

 35 00 م حتفب جرختاب : هلوقو ا ءان ولو هتاور هلاجوب دارو

 4 0 ء يخوطلا هل راشأ 5 ثيدحلا هنم جرخ رحم ةاررثا لاجلا

 "ف .١ يراخبلاك ةياورلا ركاذ وهف لعاف مسا فيفختلاب را ديدشتا

 الك ىبتنا حالطصا هنأك هنأ الإ لعاف مسا أرقي نأ عام الل : يختل
 ١" ص اصخلم ةينوقبلا يشحم تروم ميج

 قيرطلاب يبارلا 5 هع ديفتساو

 انمهف اميف سفلا لمأ
 2 هلمخو هعاس

 نفلا بتك

 انع اهيب قرف ال دحاو ىسنعم ج جرختاو

 همي يذلا صخشلا وه مهدنع ينوارلاب من“
 َ م

 م ةروكذم لاوقأ عا ا لمحتلا تفر لي 7 وجل

 .هاعبة/ اي 4 ملعأ هللاو هدارأ نم امل خت

 غ5



 قطنملا يف نميلا نم دراو لاؤم باوج

 ينلأس : ينسحلا يكلاملا سابع نب يولع مامإلا دئاولا يديس لاق
 سكعلا ملسلا بحاص لوق نع يبضاقلا هللادبع نب نمحرلادبع ديسلا

 ؟ انهه قدصلاب داملاه . ةيفيكلاو قدصلا ءاقب عم ةيضقلا ىأرج بلق

 ةانلعجل اكلم ةانلعج ولو : ىلاعت هلوق ىلع ةدعاقلا هذه قيبطت فيك

 رشبلا نوك دهعي ميو . اكلم هانلعجل الجر هانلعج ولو هسكع نإف الجر

 ؟ باوجلا وه امف (هنع هللا يضر) يبلكلا ةيح دب ليربج

 ةقباطم ىنعمم قدصلا انه قدصلاب ةقطانملا دارم سيل ىلوقب تبجأف

 ضرف ول ثيحب اضرف ولو مزالتلا ةحص قدصلاب دارملا لب عقاولل ربخلا

 عال مأ رمالا سفن يف اقداص ناك ءاوس سكعلا قدص مز لصألا قدص

 حرش يب تدجوف كلذب ةقطانملا ٌةدارإ ىلع صنلاب ليثدلا ينم بلطف

 نا دبال سكعلاو لصالا نا قدصلا ءاقبب دارملا سيلو ملسلا ىلع ينانبلا

 هقدص ضرف ول ثيحب نوكي لصألا نأ دارملا لب عقاولا يف نيقداص انوكي

 ملعأ هللا»و بطقلا هلاق سكعلا قدص مل



 امهنع هللا يضر رمعو ركب ىإ
 : نيخيشلا

 ر ينلأس هسلاجم ضعب يف هدع هللا يضر دلو ىلع
 1 أ : هلوقب هتديقع نع مارحلا دجملا ىف يدايس لاق
 - رفعج دمحم ديلا يسب

 ١ 2000

 ةبترلا يف مهبيترت دقتعأو نيدشارلا ءافلخلا ىأ نأ 00

 نع هللا يضر يلع انديسل ةبحمو اليم 5

 ؟ ةدقعلا اذه 00. 0
 لا سم ع نوعا : ةيقعلاب اذه رضي لهف اي

 2 ركذ : يثوقب ةعجاملا دعب تحف
 : : رجح بأ لاق : هصئام : َ
 ب ل 0 ا

 " ب 2 2 3 1 ا . 0 ١

 يدلا ادني تت 0 لإ بم رشد ليمفت ف مهتيلشصفا ةياعرب هنت

 تناك نإو + روكالملا مهيترتك مهيترت بجو يو هللا لوس ةبعو لعل
 . هأ كلذك اهتياعر بجي ( ناسحإو ةيارق وحل

 هيف عقو يذلاو : يناودلا لالجلا نع يعيطملا تيخي دمحم ةمالعلا زن

 نم ناحجرلا ل باوثلا ثيح نم ينعأ هجولا اذهب ناحجرلا وه انه فالخا
 . اها رخالا لئاضفلا داحأ يف رخآلا ناحجر يفاني الف رخآلا هوحولا

 فقوتلا كلام مامالا نع لقنو ؛ روهمجلا بهذم بيتزتلا اذهب ةيلضفالاب

 نأ نظلا ىلع بلاغلا : نيمرحلا مامإ لاقو . امهنع هللا يضر يلعو 0

 ركب يلا نعو . ّيلعو نافع يف نونظلا ضراعتت # رمع م لال ١ : ل ه 5 ام 7 م 2 اضفا بابا

 . ها ناع ىلع يلع ليضفت ةقرخ نب

 َ ها عال ى ةللتام ع ذن ام. : تلق

 ١ روهمجلا لوقل هعوجر ريمألا لقن فقوتلا نم كلام نع لفت
 ميقا لم :. لضافت ال لبق امو

 ها روهمجلا بهذم فالخ وهو ةفئاط به وها مهم
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 لوطصألا

 بهاذملاو ماكألاو

)55( 



 1 هجورخ دعبام لع لومحم وهف هل هتضراعم ريدقتبو اضيأ ةنحلا 5

 ١ -  ىهننا ارادلا
 ,نع هللا يضر ةريره يف تيدح عض |اكشتسا هةسئام يالط ملا لاق

 ىلث 0 نإ ةاضتقمو ايندلا نم 0 ل 0 ةلزنم ةدكلا رمأ د

 30 ل تدر يار ا

 رلصلا هيلع ةرابخاب ضروعو فيوختلاو ظيلغتلا جرفع جرخخ هنإ وأ . رانلا
 . ةلضاحلا ةيؤرلاب مالسلاو

 ما نإ يتاللا ءاسنلا ايف تيأر نم رثكأو رباج ثيدح يف
 نيشفأ ن ش 8 0 0

 نأ قع لدف نركشي مل نيطعأ نإو نفحلا نلاس نإو نلخمب نلئس نإو
 يب نا . ةميمذ تافصب فصتا نم نهنم رانلا يف نر

١ 



 كلذ يف لطاب ثيدح درو نفكلا ىلع ةباتكلا ةيعدب

 ب اندح هيف لفت يطويسلا حاخلا

 نلو هيق يف ناس مل اذكو اذك هتقك
 نم اءاج ضرأ نم لاؤع درو

 يف بنك نم نا هلصاح يذمرتلا

 يتايس ىلع لاؤسلا ضرعف هلاّؤوس يف ءاجام رخآ ىلإ اريكن الو اركنم ىرب

 يناي امب باجأف دئاولا
 : َ ١

 2 نم ىلع مالسلاو ةالصلا» ةدجحو هلل دمحلا محرلا نمحرلا هيلا مدس

 هبارحأو هيعبأتو هباحصضاو هللا لعو هدعب يبن

 50 لع تعنط'ا دقف : دعبو

 8 . يبلق ر وبنو هلاف نيب ى هغلبو هلاوح حلص يواحل يف دازو هبلقو ليو ماعلا :نرادلا ف أ هللا أ يرواجلا

 ىلإ بسل كيدحي قلعتي اميف لاّوسللا كلذو هبحو يبح ةيوينلا ةنسلا

8 0 
 ىلاعت هللا 0 يدملا باتك

 د 15 ا ا 1 د
. 

 ةححصم يه لهو ثيدحلا اذه ابنه لقن يلا ةخسنلا هذه دحو نيا
 ثيدحلا اذه دانسإ انل ركذيلف - ايناث - ةرهملا نيثدحملا غِياشملا ىلع ةعومسمو
 ايل بطاح ناك نإ امأو ٠ ا ا نول يي ود
 000 : ةعلطلا بحاص لاق هعم انل مالك الف ليس فراجو

 بذكلا فوخل دانمإ ريغب يبسلا 0 الو
 مشت لب هتياور زوجت الو هب جتحي ال رهف لوصألا رداون يف هنأ ريدقت ىلعو

 ادب ةيعشلا ةيلكلا دعاوقلل فلاخم وهف هلك اذه عمو ؛ عضوا ة / ةحئار هيف
 ش 8 ُ دل

 معا < #.

 نم اذهو ريسي ليلق لمع ىلع ربك باول بترت هيف نإ : لوألا همجول 2. 2. 2 ًّه ١
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 نوثدحنلا هيلع صن دما تالي

 ب اييكتو اركنم ىري ال هنأ ثيدحلا اذه يف نإ : ينادلا هجولا
 نم ايل دبحأ هنم ضلخت ولو ألا عيمجلا تن ربقلا يف نيكلملا لاوس
 تس تباثلا لوقلاب اونما نيذلا هللا تبثيإ# ا: ىاعت لاق « ةباحصلا ربكأ

 ةباتك اومرح مهنع هللا يصر ءاملعلا نا ا: : ثلابلا هحجولا

 رابسألا هذه ضيرسعت ىلإ يدوي كلذ نال تيا نفك يع هللا عاومأ

 نيشللو 0 تيما اهيلإ ل لوؤي يت اا ةنوفعلاو ح حيقلاو ديدصلاو ةساحنلل ةسدقملا

 دابلاو رضاحلا ر راذتإ» : اهامس ىتعملا اذه يف ةلاسر سدق ديمحلادبع
 ةهرخ

 0 هناحبس هللاو ةهعمج هللا رسيام اذهب ودادملاب نفكلا لع ةباتكلا

 , يا . ملعأ لل



 ثرعلا كنه تن َ
 شرعل رتب قفاالطلا ثيدح

- 9 

 ثيدح
 اوجورت نع يرغملا سيردإ جاحلا وهو جاجحلا دحأ هللا هجر - هلأسو

 ؟ هانعمامو هتبترام . شرعلا هنم زتبي قالطلا نإؤ
3 0 

 نيا هافر هنأب ريغصلا املا

 ْ ماجا ىلع ىوانملا ةتعجارم دعب : باجأف
 َ لاق : هغيقيو هنغ هللا يضر ىلع انديس

 6 نمم مهلك يمليدلاو ميعنوبأو يدع
 لراس ١ + افيعض هدنس : يءاخسلا ل ا مال سلص :

 يتزوحلا نبا مكحب ةقيع ال هنأ ىفقت الو 2:2 هللا وشن 1

 || كد َ :

 لاقق : هانعم اما الذ هن د م كللذ و
ذ هنع روهشم وه © كلذ يف هلهاستل عضولاب

 5 اماه ء« كل

 2 ا عيا هرعلا كةنه 0 يبعرش ردع "كاب فكاطلا إف 3 ىفانملا

 000 0 وه 5 مييلإ هضغب نم اًظيغ هلوح ةكئالملا

 فلس أك بهي دق لب هنع ايبنم سيلف رذعل امأ لمشلا تتشتو ةلصولا عطق

 ١ روهمجلا لاك هبو قالطلا هه ةهارك ىل اع ليلد اذه ء فامتالا ىف

 يدمرتلا 0 لرضلا رداون باتك ىلإ بوستم هلعلف هباوبأ 5-0

 ضرأ ىف دوجولا ردانا اذه لوصألا زدازن باكو -يدمرلا ظفادللا ليغ نهي

 دنع هيلع دمتعم ريغ كلذ عم وهو اواجلا ضرأ يف فيكف ٠ راجحلا
 يدذمرتلا ميكحلا هفلؤمو ةركنملاو ةفيعضلا ثيداحألاب ءولمم وه لب نيئدحما
 : ف فيعضلا ثحب يف راونألا ةعلط بحاص لاق . عيشتلاب يمر

 دبتجيلو خيراتلا مآحلل دزو لوصألا رداون اذك
 تاتك يف ثيدحلا نأ لئاسلا دارم ناك نإ هنأ تملع اذه ررقت اذإ
 ثيدحلا نأ هدارم ناك نإو اعطق لطاب اذهف يذمرتلا ظف

 . لئاسلا اذه لاوس ع حاتحي الوأ اذهف يذمرتلا مكحلل لوصألا

 الا

 رداون يأ

 قتلا



 قيرطلاو جرخملاو يوارلا نيب قرفلا

 ري يورو هجرخأو تالف ةاور كولوقي ثيدحلا بك يف يرام اريك
 راطصا وه امو ؟ قيرطلاو جرخناو يوارلا نيب قرفلا اذ انني , نك قيرط

 3 ؟ ءادألاو لمحتلا تقو وه امو ؟ كلذ ىف ءاملعلا
 ِع 1 ٠

 لع اهنا تيدح حئطصم بنش نم دافتسي يذلا نأ : هبارح 1 ا تا 3 ام

 0 4 9 اع 11 ٠ ني كا 5
 يدا احس مالكل © ةينوقيبلا حارس ف يافرزلا لاق 35 كححاو

 ةنسنامإ جا اقع ةيفورتلا نيطار ا ا ا ع عل
 يدنا: جراب مدع ابك ريا هنرل نع ىأ هقرط فورعملا ينأو
 قرط لاجر ىأ : هلوق ةينوقيبلا جرش ةيشاح يف رووح لاق

 لاجرلا يه قرطلا نإف ةينايب ةفاضالا
 هقرط ةهج نم فرعام ىأ : هترابعو قرط ظفل يومحلا طقسأ دقو

 رادو ثيدحلا هنم جرخ جرخم مهنم لكو هل نوجرخملا هلاجر فرعام ىأ
 .  تستلا : هيلع

 ءاخلا نوكسو مملا حتفب جرختاب : هلوقو . ءاست ولو هتاور هلاجرب دارملاو
 رماالك كأل كلذب ىمس نامز مسا الب ردصم ال ناكم مسا ءارلا حتفو
 ِجْرخما امأو ء يخوطلا هل راشأ 5 ثيدحلا هنم جرخ لحم ةاورلا لاجإلا

 لاق ؛ يراخيلاك ةياورلا ركاذ وهف لعاف مسا فيفختلاب وأ ديدشتلاب
 هالك ىبتنا حالطصا هنأك هنأ الإ لعاف مسا أرقي نأ عنام الب : يخوطلا
 5١ ص اصخلم ةينوقبلا يشحم يروهجألا

 دنع اهنيب قرف ال دحاو ىنعمب جرخللو قيرطلاو يوارلا نأ هنم ديفتساف
 حضي يذلا صخشلا وه مهدنع يوارلاو مبنم انمهف اميف نفلا لها
 يف ةروكذم لاوقأ عامسلاو لمحتلا تفو ديدح يف مهو هلمخو هعامس
 .ها١؟او/ 7/ + . ملعأ هللاو اهدارأ نم اهيلإ عجررلف نفلا بتك
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 قطنملا يف نميلا نم دراو لاؤس باوج

 ينلأس : يدوخ 00 سابع نب يولع مامإلا دلاولا يديس لاق
 سكفلا تلبنلا بحاص لوق نع يضاقلا هللادبع نم نم تاع نيا

 * انهه قدصلاب دارلام .٠ ا قدصلا ءاقب عم ةيضقلا 0 ف

 هانلعجل اكلم هانلعج ولو# : ىلاعت هلوق ىلع ةدعاقلا هذه قيبطت تك

 رشبلا نوك دهعي ملو . اكلم هاتلعجل الجر هانلعج ولو هسكع نإف الجر
 روصت يف عقو دقف الجر كلملا نوك فالخت عقاولا يف بذك رهف اكلم

 ؟ باوجلا وه امف (هنع هللا يضر) يبلكلا ةيحدب ليبج
 ةقباطم ىنعمب قدصلا انه قدصلاب ةقطانملا دارم سيل يلوقب تبجاف

 ضرف ول ثيحجب اضرف ولو مزالتلا ةحص قدصلاب دارملا لب عقاولل ربخلا
 عال مأ رمألا سفت يف اقداص ناك ءاوس سكعلا قدص مزل لصألا قدص
 حرش يف تدجوف كلذب ةقطانملا ةدارإ ىلع صنلاب ليلدلا ينم بلطف

 نأ دبال سكعلاو لصألا نأ قدصلا ءاقيب دارملا سيلو ملسلا ىلع ينانبلا
 هقدص ضرف ول ثيحب نوكي لصألا نأ داما لب عقاولا يف نيقداص انوكي
 ملعأ هللاو بطقلا هلاق سكعلا قدص مز

 نا

 (؛9)



 : هللا . . ل

 هنع يضر يلع انديس ليضفت لوح

 اممهنع هللا يضر رمعو ركب يلأ نيخيشلا ىلع

 بر يسلاس هسلاجم ضعب يف هنغ هللا يضر دلاولا يديس لاق

رفعح دم عيشلا حسا يرعب
قب هتديقع نع ماما دجسملا ف 

 را, لو

 ع ةمزلا ف مت دقتعاو نيدشارلا ءافلخلا بحأ يننأ ينديقع لحجر

ضر ىلع انديسل ةبحمو اليم يبفن يف دجأ ينكل ةفالخلا بيترت
 ىع هللا ي

 ؟ ةديقعلاب اذه رضي لهف ا رثكأ

 ا دمحم نب دمحأ ةمالعلا ركذ : ىوقب ةعجاملا دب تدع

 يعي لهو : رجح نبا لاق : مبا روحا حك رض حار

 ييدلا ثيح نم تناك نإ اهنأ وهو ليصفت هيف ؟ مهتيلضفأ ةباعرب مهتبحم

 تناك نإو . روكذملا مهبيترتك مهبيترت بجو تيم هللا لوسر ةبحمو ملعلا
 . اها كلذك اهتياع, بجي مل ناسحإو ةبارق وحنل

 يف عقو يذلاو : يناودلا لالجلا نع يعيطملا تيمي دمحم ةمالعلا لقنو
 نم ناحجرلا ال باوثلا ثيح نم ينعأ هجولا اذبم تاحجرلا وه انه فالخلا

 . ها رخألا لئاضفلا داحأ يف رخآلا ناحجر ياني الف رخآلا هوجولا
 فقوتلا كلام مامالا نع لقنو . روهمجلا بهذم بيترتلا اذهب ةيلضفألا»

 ذأ نظلا ىلع بلاغلا : نيمرحلا مامإ لاقو . امنع هللا يضر ّيلعو نانع نبب
 ركب ينأ نعو « ّيلعو نانع يف نونظلا ضراعتت مث . رمع مث . لضفأ ركبابأ
 . اها نائع ىلع يلع ليضفت ةميزخ نبا

 : روهمجلا لوقل هعوجر ريمألا لقن فقوتلا نم كلام نع لقن امو : تلق

 ها روهمجلا بهذم فالخ وهو ةفئاط بهذم وه مينيب لضافت ال ليق امو
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 مما

 كلوينحيمألا

 بهاذملاو مكمعألاو



 ةيمالسإلا ةعيرشلا ميكحت

 ةيعضولا نيناوقلا ذبنو

 نيمكاامحلا مكحأ نيعملا لدعلا مكحلا نيملاعلا بي هلل دمحلا

 ا هللا هثعب يذلا دمحم انيبلو انديس لع مالسلاو ةاللسلاو 1

 لر

 نيمحسرلا 4 1

 اىيلعألا هلا ىلعو ةلماش ريخو ةداعس لكل يه ينلا ةلداعلا ةرينلا ةيوبنلا

 رارقلا راد ىلإ ناسحإب مش نيعباتلاو رايخألا هتباحصو

 سن نبا يولع ديسلا مارحلا دجسملا ءاملع دحأ لوقيف : دعب امأ
 يشرسقلا 0 دمحم خيشل خيشلا ةليضف لونا دق يككملا كلانا يم

 راج كالا عا داب تل مرو نر رن
 0 وه يذلا لدبتساو مممذلا ىرشبلا ماظنلاو ةيعضولا نيناوقلا ىلإ ميكحلا
 توظنم تأرقو اداسفو اوتعو قحلل ةضقانمو ادانعو الهج ريخ وه يذلاب
 راغيإ ارثن يلاوج نوكي نأ هللا ترختساو ليلجلا هئاؤس تنمضت يتلا
 فيعتسم لوقأف مركأو لضفتو مهأو هب هللا حتف امب ةلدألل اطسبو حاضيإلل
 ناميظع ناردصم امل ةينابرلا ةيعرشلا ماكحألا : هللاب

 ةغمادلا هتاياو ةغلابلا هتجححو مقتسملا هطارصو مظعلا هللا باتك لوألا

 ةلاهجلا امظ نم يوارلا بذعلا هلبنمو
 يف رشبلل ةداعسو ريخ لكل ةلماشلا ةينملا ةيوبنلا ةنسلا : يناشلاو

 يف مقانت نإف# : نيلئاقلا قدصأ وهو لجوزع هللا لاق . مهايندو مهيد

 م* كلذ رخخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش
 ةفيطل 00 ةميركلا ةيآلا هذ ءىراقلا ةرضحب فقأ انهو « «اليوأت نسحأو
 يف ةركن ءيش ةظفل نإف يش يف متعزانت نإفإ : ىلاعت هلوق دنع

450) 



 ا مضفور © معزانت ثافأيا .
0 

 ماركا © 1
0 

 ا 53

 اصن < عير هل ر ةنسو لجوزع هللا باي ١ همك هيا وع

000 5 
 تل فلذا

يما همس
 0 ا س

لاعت هللا اضزنأ ا و .
ىلح يذلا ى

 روطت ملعو تاكملاو كانَ هلا 

 ل هعي رشلا
1 

0 9 1 

س يعارق ثتداوحلاو نا لا
 هيعرل 1! :لوصألا اهعيرشت يب ىلاعت» هناحب

 و لاوجأ ٍ

ْ 

 لا ىملعلا وهي ةيرعبلا ىلا
وجرلا ىلاعت هللا لعج دقو .

 كقع ّح 

 8 | كل 5 اسعملاو

 تاميال © هش 4 هالطت» ةهلوسر هكةيئس لإو ه4 هك دارك للا رمأ يأ 1 ُ لا

 5 ب راسل
5 3 2 

 ها

 مثلا ةيريحت لجوزع قحلا ررق مث © رخآلا مويلاو هتئاب نونمؤت متنك نإ

 دعب 0 0 ادبأ هيفا مشا ال ضخم ريخ هلك وهف ل ريح كلذ# ا

يتدلا 5 هتبقاع ىسدعي كك اليوأت نسحأو# : لاقف هتفاع "مسح كلذ
 ا

 ,نم اكف ةرخألاو
089 3 

 !) عراضتلا دنع انيك ب 6 3 َ ا 0 5

8 

 ٠ ةبقاع أوسأو ضح رش كلذو ء رخآلا مويلاو هللاب مرج سيلف «هقم»
 .ةرخآلاو ايندلا

 دق لجوزع هللا كاف انيبن ةنسو انير باتك - عجرنل هللا دابعايف

 كوست ىحح نوصي ل كو د لام ١ لاقف 3 1 قارعاشل

 الف : لافت مسقلاو يفنلا ةادأ رابكتب اذه م 4

 ردص ةعسب هولبقتي نأ مكحتلا اذه يف ىلاعت طرش مث «نوسؤي ال كرو

 قيضلاو جرحلا لوصح نإف . بارطضا وأ قلق ريغ نم رطاخ بيطو
 ةنأ يف اودجي ال مث : لجوزع لاق اذلو . قافنلا ن 7 . تال 0 1 ةافنلا .م كلذ دنع

 مهسشفلا ي اودج م ب
 هيف ددرت ال ادايقنا اضرلا لاكو دايقنإلاب هللا رمآ دقو « تيضق ام 7 ع 3 5 ا ا
 ىلع لياد ربكأ ةمركل ذهف 1 ش 5- 3 ما ا 4 لاقف ادب
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 م و نامز ش١ 0 ٠ يذنلا هللا وه اهرنم أل
 أ -

 ري داسعس هيفاس مه 5 5 ؛ 1 0 ةيعرشلا ةيحال

 . ا ١» 5 كو يو 5 1 م
 مس 3 ىتح# .٠ نات ل اذلو ءيش لكب

 ومعلا غل ميص 5 ًاينذو.أ فهيذ مهجال 2
 رجش اهتلصو ةيلوس رمق ع نس كلذو مسيخيب

 وو ناكمو نامز لكل حلصت ا ةقيتع ! اهماكحأأ امرا 0

 رولا رفك ١ذهف هنت -

 يدلا هقلاخل دطلا ةعيرشلا لزنأ جذلا

 0 ف كلدط لب رع برلا ماكححأ
 ةيلهاجلا مكحفأل نع اضرعم ةيلهاجلا
 رصو لوغبي 1ك لاقف قماشلا و ا

 ال هنأ ةميركلا ةيآلا تحضو دقق هر موقل امكح هللا

 ' هلللاب ذايعلاو 1 دحلم

 ءاسأو

 سس يلا
0-3 

 3 نأ ىلع اضيأ ةيآلا تلدو , ناعت هللا مكح ذم سحأ مكح

ا مكح امإ وهف ةيئانث مكحلا
لهاجلا مكح 0 حضاول ١ لدا اعلا هلل

 رئاجلا ةي

 ءاكحأ يف ىنأ مآ ءاش عقو 0 نع ضرعأ نمف ٠ حضافلا
 رو ناعما لاك فاعلا امعأو . ناطيشل

 امو كيلإ لزنأ امب اونعأ ميغا لومعزي ن يذلا

 ال
 لالض ص أذهو ةينهاخلا

 رت مآ : نيلئاقلا كاطع
 ب اورفكي نأ اورمأ دقو توغاطلا ىلإ ١ 2 نأ نودبري كلبق نم لزنأ

 : 0# اديعب الالض مهلضب نا ناطيشلا ديربو

 بال !!! هللا يف انتوخإ ايو «تييَط دمحم ةمأ ايو نارقلا لهأ ايف
 بلق يف ةنسلاو نارقلا ريغ ىلإ مكآحتلاو قييم هلوسربو هللاب نامبإلا

 ذوفلاخي نيذلا رذحيلف داضتلا ةيابنو ةافانلا نم امهنيب امل الصأ ناشنإ
 . «مل تاذغ ميبيصي 0 ةنتف مهبيصت نأ ورمأ نع

 لك اهوعضا او اهيف رّوحي فيك ةيعضولا نيناوقلا ىلإ هللا مكر اورظناو

 ايزتو ابيقعتو ادييقتو اصيصخت ةييسفتلا حئاوللا نوعضيو نولدهيو ماع

 اللا ريغ دنع نم ناك ولوإف : لوقي ذإ لاعت كلا قدصو ضقانلا ةبشخ



 كونا انة يف
 7 7 نيمكاحلا ىلع هللا مكح دقلو و اريخك اقالتخا هف ١

 هللا لنا امب مكحي مل نمو : ىلاعت لاقف ق - اودجول

 : 0 506 نق < ىف لاقف فوسفلاو ملظلاو رفكلاب هللا

 كلعلواف ١ انآ 0 9 سما اع ش 1 ١

 9 2 ننا امب مكحي مل نمو : ىلاعت لاقو نورفاكلا مه كيلي
 كعلواف هللا لزنأ اب مكحي مل نمو : ١ ْ ١

 7 بنل 4 مكي م نموإ# : ىلاعت لاقو «نوملاظلا م
 دق وِساَق» الد ' و نأ 9 2 ا

 0 5٠ . قسافقو ملاظو رفاك وهف لزتأام ريغب مكح نم لكف © نوقسافلا
 :عغ اض ان 1

 0 ردم هني نلاانان مك لاير تكلا هيي لقوا هنن

 مهعاوهأ - الو هللا لزنأ امب مهنيب مكحا نأو : ىلاعت لاقف نيلاضلا

 هللا لزنا امب مهيب 0 ناوإف : ىلاعت لاقو ٠ #قحلا نم كءاج امع

 : مهنع ضارعإلاو دوبيلا نيب مكحلا نيب (ةقَع) هيبن ارّيخع ىلاعت لاقو

 كورضي نلف مهنع ضرعت نإو مهنع ضرعأ وأ مهتيب مكحاف كوءاج نإفو»
0 5 * 5 3 9 

 . «©نيطسقملا بحي هللا نإ طسقلاب مهيب مكحاف تمكح نإو اعيش

 يرجح نأ نوضرت فيك ! ءاسؤرلاو ةداقلا اهيأ ايو ! ءالقعلا رشعمايف
 مهباوص نم رثكأ مهؤطخ نوكي نمم ةطاخ ةيرشب ةيعضو ماكحأ مكيلع

 مكضارعاو مكئامد يف مهئاراو مهئاوهأ درجمب مكيف مهمكحت نولبقت لهف

 ىلع هلزنأ يذلا هللا مكح نوكرتتو اماربإو اضقن مكقوقح رئاسو مكلاومأو

 ليزنت هفلخ نم الو هيدي نوب نم لطابلا هيتاي ال يذلا «يَع» هلوسر
 الو هايإ الإ نودبعي الو هلل الإ قلخلا دجسي ال امكف . ديمح مكح نم

 وهو همكحل دايقنإلا زوجي ال كلذكف هل دوجسلا الو قولخلا ةدابع زوجت
 د 5 0 ظ

 لوق اًورقاو ةلفغلا هيلع تلوئتساو تاهبشلاو كوكشلا هتكلهأ لوهج مولظ
 لوسرلابو هللاب انما نولوقيوإ» : نيقفانلا فصو 0 يف ىلاعتو كرابت هللا

 اوعد اذإو . نينمؤملاب كتلوأ امو كلذ دعب نم مهنم قيرف فوت 1 0 . هاو ع ما
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 4 نإو ؟ دويصرصي مرن مهم قيرف اذإ

 : نأ نوفانع مأ اوباترا مأ

 مه هاه كعلوأ 0 '

 سا ةلوسرو ب 0
َ 

 ا ضارمأ ار دي
 يانا اهناكأ

 دقو ةيدمحلا هلا 1

 ل لا يرفصو اسرلا نع مهودعو 3 ' ماكحكلا وا

 ١ ةلوشر يو
 راقف نيعذملل + ةلالإط» 0 هللا رماؤل نيداقنملا كفانا اع س

 هل ل
 8 ديب مككحيل اوسرو هللا ىلا اوعد اذا نينصؤملا لوق نك انزع

 3 هل 2 هللا مطب رو زوحلفملا

 للا شخمو هلوس 6 َ مه كنلوأو انعطأو انعمس اولوقي

 .٠ © تورئافلا ' مه كيا ف ةقئيو

 :ينلسملا نوب ةنئسلاو باعكلاب مكحلا ديأو ب
 هيلا عأز 0

 باسل هد رهن مهللا

 نيماعلا تن ناي نيياوقلاو ا قحما . 0 ا مار 52000

 ةميقتسملا طوطخلا ان نيبت ةنف# لولا نق تاع

 ةميلس لثم ىلإ اوه الأ اعمج نادوسلا ينباي ىدانت

 ةميوقلا لسرلا ديس ةبسو 2 يلب باتكب اركستساف الأ
 ةميظع مكبرو ملاعت اقح مالمالا يساب اهيفف

 ةميقعلا نيناوقلا“ تسيلو ابيع ةلرض ملاعت
 ةميثألا ةفرحملل اسعتو ١ اهاده يغي يذلل ىرطف
 ةميمع اهلئاضف ماكحأب 2 ارط قلحلا مالص ايف لجأ
 ةميق لك نع اهرس ىماست اروسن نوكلا ءامس يف تلت

 ةميدتسم انيدل اهدئاوف 0 نسيد راسإ نسم هلل ابل
 همولع ذحخو نيمألا دمحم 00 انع يشرفلا لئاسلا يحل
 ةسهرك بتر ىلإ هاسفرو 0 ربح لك يل تاو



 هيو ل ا ا ل 6 ءاملع لوقام

 امبنيب مكحي نأ هيلع اًحلأف لجرلا كلذ ىلع الإ ةمكاخاب امهنم دحاو لك ضي

 لك هل املسي نأو همكح لوبقب امبنم دحاو لك دهعتي نأ امهيلع طرشف
 مكحلا بتكي نيح هنأو قاروألا نم ةموصخلا يف هيلع نادمتعي امم امهديأبام
 ذدعأو كلذ البقف عازنلا عطقني ىتح هل اهاملس يتلا قاروألا كلت قرحي امبني

 رمأ يف رظنف امهديأب يتلا قاروألا هل امّلسف كلذ ىلع قيثاوملاو درهعلا امهم
 ةروص هنض يف لقنو مكحلا بتكف مكحلا هجو هل نيبت ىتح امهراعد
 مث ةموصخلا يف ابيع نادمتعي اناكو هل اهاملس يتلا ىنعأ فرحب افرح امهقاروأ

 صوصنب امني مكحو مكحلا ةروص يف اهيفام لقنام دعب قاروألا كلت قّرم
 امه لهف . كلام بهذم ىوس نافرعي الو ناّيكلام امبنأل كلام مامإلا بهذم

 بجومب تقزم يتلا هقاروأ بلط هل لهو ؟ مكحلا دعب عوجرلا املحأل وأ

 الو امه ٌقح ال مأ ةلجسم مكحلا نمض يف اهتروص تبقبو كلذب هيلع طرشلا

 ! نيروجأم اوبيجأ ؟ تقزم يتلا قاروألا بلط يف الو عوجرلا يف امالحأل
 6 انعرجك "ذل, ام :ىح أل هنأ + تاوكضلاب منلتعا هللاوب تاو

 مكحلا دعب كلذب هيلع طرشلا بجومب ةقزمملا قاروألا بلط ين الإ عوجرلا

 ةيئاطملا الإ عوجرلا يف اممل قح الو . امهيلع ذفانو . امه مزال مكحلا لب
 مكلامللا بهذملا بتك نم كلذ ىلع ليلدلا رصتختنلو ةقزمملا قاروالاب

 3 ؟؟5 ص سماللا عرملا يف ىشتنملا يف يجابلاو ةنودملا صن قفناف

 ١ اا ءزجلا يف قاوملاو باطخلاب 45 ص والا زج و ةرضيستلا يا دوصحلا
 قابلادبعو ٠٠٠١ ص عباسلا ءزجلا يف نونقو يوهرلاو ص ُ او ١١1 ص

2) 



 "اع جيلا لزق نع يس ين : كح يلح -> ظيشلا اى
 : ص عباسلا هزجخلا ا

 - ةنودملا يا يانيلاو
 لوف 0 ُ ا رفملا

 ا يضاقلا هاضمأ

 تح نيج نأ ل
 0 وا

 لآل اهنم تبرك ذاه ىلع ترصتقاو ةبكلاملا 1 (انيب روج نوكي نأ
 زيف مدع هدحأل 3 نيمصخلل 00 هل ثترفاضت ١ ل

 داب يي اكد

 ! ل تا ا 1

 5 دملا هل نيبتام دعب يدلي 0 د يح د
 ربتعبو اميل ! املس

 ىدفا هل نيبتام دعب نم لوسرلا ققاشي نمي# قاعن لاقو نينمؤملا ليبس مغ

 زوج ال 5 0 00 مدهج هلصنو ىوتام هلون نينمؤلا ليس وع عشو
 ؛ يدلا طرشلا فتن فلا

 1 0 5 ةذفان ىأ 0 دنع نيململال لور ايلدما عملا ناكاوإ

 قيز هطرشو همكحا لوبق امزتلا» نامصخلا همكح يذلا ؟آحلل روج الو ماس

 نأ ضرف ول ٠ قاروألا كللت امبيطعي نأ هل زوجتي الو ةعفارلا لبق امهيديأب ناكام
 امهوبُق مدعو رشلاو ماصخلا ىلإ امهدوعل ةعيرذ اميلا اهدب ل ابيعب ةدوجوم

 : دوعسلا يقارم يف لاق دقو مارح كلذو يعرشلا مكحلا

 محملا ىلإ اهحتفك متح - مرحما ىلإ عئارذلا دس
 ىلع علطن 0 انإ ثيحو «٠ لاوقألا ن .م ذاشلا عبتي نيالا .م ذاشلا اذكهب

50 3 5 1 

 س ذاذشلا لازت ال ةلأسملا هذهو هبقعت لإ ليس الف ةلأسلا هذه يف هباكر هاقع
 1 انا

 لف هيلإ نوعجري مامإ سانلل سيلو ملعلا لقي 0 0 0 مر نأ ةعاسلا طارشأ نمن ءاييف ضو دما ثمب تنال قع هب اهعو ' 8 ١ ناب ويحس 0
 1 ٠ 9 لوح

 (0ة؟)



 ةيمالسالا ةعيرشلا
 ب نم اهل ةعب؟

 نم اهوصأ ةعبرالا بهاذملا

 باتك نم لصأ اه له ةعبرألا بهاذملا ف مكلضف ماد مكلوق

 َ ام

 ! انوديفأ ٠ هد هل 1
 0 ةنمو هللا

 نيعمجأ ا هلا نعد دمع نحل اك

 اك ا ا ١ ١ ةادسل
 لا نم رش ولق# : لومي ىلاعت هنلا نأ !

 هذه ©مبيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيل» نيدلا

 صعب مه امنإ نيدلا يف هقفشلاو ملعلا بلطل

 ىاعت هللا كه مءلعإ
 ا

 ه1 ودا و

 د رهف قاطع وو

 نييرفانلا نأ ىلع لدن ةيآلا

 م نم نا مهورذنأو مهوتفاف مههموق ىلإ اوعجر | وهمفت اذإ و ل

 ميملاو نيملسملا

 0 ن نأب 6-5 وهف هقفتي مو ملعتي مله دالبلا اهأ نم مفتي

 © ٠ 5" مك لل ١ ش : 0 7 ١

 # كوملعت ال متلك نإ ركذلا لها اوئاسافأ# : ىلاعت لوقيو نيهقفتملا كيلءاب

 رتخا انوع كلما ذل ييعكاوا قلتي 1 منن :لايييدتلاو

 مهوبلاط مهنأ طظفح م ماوعلا كوتفي مبدع هللا يضر ةباحصلا ناك دقو

 ماوعلا فلك ولو اهيرابل مهسلاو اهيمارل سوقلا ىضعت امنإ لب دابتجاب
 يفم طاينتسالل هقفيال نم ىدصتو فرحلاو عئانصلل ليطعتلا مزلل دايتجالاب
 عمو . اعطق ماكحألاب فلكم يماعلاو طارفإلاو طيرفتلا مظع كش ال اذه
 ركذلا لهأ لأسيو . نيلماكلا نيدبتجما ةمئألا دلقي نأ الإ هل بي م كلذ
 كلذب ىلاعت هللا هرمأ آك نيفراعلا

 لوصحلا ىف هعسو دبتجما لذب اعرشو دوهجيا لذب ةغل دابتجالاو
 6 دو هيمو ل ةس لام لاك كب يف يخت
 / أ ىلإ و لوسرلا ىلإ هور ولو» : لاعت يا

2 2 
 .يذلا 1 اعل مين رمألا

 0 ف مهنم هنوطبنتسي
 0 ا



 زو تاصأو دهتجا نمو + رجأ هلق انحف دب

 0 0 ةفيراح لع لديام ةنسلاو تارقلا

 هيلع هلوق افا قيرطلا يف رمعلا 1 0 ١ 1 يضر هباصصلا نا كلذ

 : 5 0 ١
 2 «ةظيرق ينب يف الإ رصعلا مكن دق ناضألو 20

 5 2 ١ رعآلا مه ضعب ىلصو ٠ اهتقو نع ةالملا
 2 تع كودي ا كتل

 تتيشح ىلع دروام نيلماح 422 كل ١
 يف هوعفدو ٠ اولصو انيح رصعلا

 فئاطلا رمأي لَو نيدابتجالا ىلع مهرقأو نيتفئاطلا ١ يتلا بوصف

 " ةداعإب ألا

 يتتلا تاينظلا يف دري امنإو تايعطقلا يف نوكي ال دابنجالا نأ مولعمو

 دابتجالل هباشتملاو مكحملا اهيف ةيعرشلا ةلدألا نأ مولعملا نمو .لاحم ايف
 نسحلاو حيحصلاو ديقملاو قلطملا .

 ا لمحماو غول 56 1

 ايف دابتجالا زوجي الو اهقرخ حصي ال عامجالل عضاوم كانهب . فيعضلاو

 :زياخجلاب لإ ميت را كلو, ةررقلا ةلدكللا لصف ةيرغأ ايفل هزل
 رك ةيبرعلا ملع ةقرعم ع عم عيار مثلا نايا اع عالطإلاو 2 مثلا كرادع

 نا مل انف كش دس يام م اهبحاص ن دكت كم قل
 / يف ةعس ىلإ جانحت ةيلاع ىربك ةجردو ةيعرش ةميظع ةبترم دابتحالا
 يف ىلطملا دابتجالا ىعدم ن نأ اذبب رهظف . كلذ ريغ ىلإ ةدامللا يف ةرزغو

 أ قلطملا دابتجالا طورشب الهاج نوكي نأ امإ ةيحألا رصعألا هذه
 00 لضم لاض لب روذعم ريغ كلذ يف وهو هسفن رادقمب الهاج

 علا مييفو ء سانلا عيمج ىل اع دابتجالا بجي هنإ : لوقي يذلا اذ نمو
 ثلتف ةمألا يف 5206 ب نا نإ ءاطسبلا عئانصلا بانر 0 الهجلاو

)00) 



 0 0 8 0-5 هيددتو ةدمافملا رانك

 ل ا نأ كش 8 0
 ريخا/ : هلوق يف 2 نيلسرملا ديس مهدهش نيذلا نيقباسلا ا

 لبقتال ةرصغم ةداهش يقين لميترليا يذلا م مينوتي نيذلا ُ يرق نورقل
 تفص» مهبهاذم تط بضلا مينوك عم ليدبتلاو ثشلاو تكلا كل

 افلخخ ارتاوتم القن مهعابتأ نع مهلاوقأ تلقنو مهلئاسم تديقتو مهيراشم

 ابذك دايتجإلا نيعدملا نيرخأتما اله ديلقت نم لمكأب ىلوأ فلس م
 عمم يتلا عامجالا عقاوم نوفرعيال مهنوك عم 'داسفو ضرألا يف اوتعو 'دانعو
 طورش نوفرعي الد لب ؛ةلالض ىلع ينمأ ع ممتجت الا ربخي ةعباثلا اهقرخ

 يرصع دبتجم تعسمتجا ينإ اذه نم تسع ةلدألاو ماكحألاو سايقلا

 الو مدق ملعلا هل سيل ل خاوسنملاو خسانلا ن نارقلا يف ركبي

 سايقلا دوجو 2 5 ركنأ اذلق سايقم هلقعت سيل مهضعبوأ ء خوس

 ينإ برطملا شهدملا لب اب يكيلاو كحضملا مهزتكأ م كياذ 00

 نحللا نم ةملاس ةرابعلا ةءارق فرعي الو ةيبرعلا ديجي ال دهتجمب تعمتجا
 امرخف هيقدش 5 كلذ سو ةيبرعلا ةغللا ظافلأ نم اريثك 1-0 مهفي ا لب

 يذلا ناسلا# نييبرعلا ةنسلاو نارقلا نم طبنتسي نأ ديريو داهتجالا ىوعدب
 فيك : يل لق كبربف #نيبم ينرع ناسل اذهو يمجعأ هيلإ نودحلب

 ةنسسلاو باتكلا نم اوطبنتسي نإو نيدبتجملا دادع ف انيركيتنا ءالؤه دل

 لطاب اهب ديرأ قح ةملك داهتجالا ىوعدف ٠ نيح اصلا فلسلا طابنتساك
 ةعياتم نع ريفشتو قحلل سيلدتو ؛ لطاع قحلا ةيلح نع ةنق عوضوم)
 انيلب 1 2 ةسرطغو ف سيلدتو روهمجلا ةفلاخمو ةعامجلا# ةلسلا

 امج نيملسملا ا
0 

 دعب ةنتغلا ران نودقويو نيدلا ةملك قيرفت توب هع
 .ببيدلا اذه ةعمس لوهوشيو ,٠ مالسإلا دصع 6 ”نوتفيو ةدماخ كن رك ل
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 م ةعاطإو حلاصملا ءا 0
 راطيشلل دو ايغشا ءين لع يق نينو

 ص اهيرو ١ ةعامجلل ءاذيإو يلق 1 نوبحيو فينحلا

 10 نيدلقملل ديدشلا 0 ا " اح 00 50 هخلو هسايرلل ابلطو ةداملل ابحو

 .٠ 1 0 نإ لتمر ىلإ .كيامع .نم. عزفماو .كيلإ علا

 فر كامحوف نيا ىلا

 ا ةلاسم :الؤه هب ةرعش
 : ٌقدحاو ىلإ 2 هس هبلت ول يثرهس تيلو ٠ كثب ا ةقاا اى

 لمان ينا دسأ رمهج وه امنإ ةعبرالا ةمئألا يف نيدبحما ١

 يف نيدبتغا ممح ن
 ٍ مقتس

 ا عال ابق مهل دهن ملف نيدبتحملا نم مهربع لوق انعتت ايا ىسنعمب

 ١ فعأ 9 5 ١
 ىعابتأ ىدتع نيذل ةعبرالا الوم بهدمك رتاوتلاب اليقنم اطوبضم ايهذم

 نعل ناك نإ "هنا ليلا نع بهذملا ذأ طش ناف

 د ا لقنلا نم دب الف اتيم ناك كل 2-8

 القل لقت م مهاوقأ نكودت من نيذلا كوقباسلا دابتجالا ةمئ ؛و

 ال ذإ مهديلفقت روخ "ال هنع اوعجر امم هيلع اوتبئام كر هيلع ذنمتعي

 ثنلو هلقانو هيوأر يف ِ باتري 5 هلئاقل هتبسن ّك كلشي لوقب ذحألا روح

 نا نكلو ةمايقلا مويا ىل 0 هيعارضم لع ح حوتفم وه لب دابتجالا باب قلغن

 اضف دإف ىربكلا دابتجالا ةفيظب ةيلهاب ققحتو طابنتسالا ةجرد ىلإ لص»

 ةداتغ ضعللا نيب قاعي هللا نأ ركف ال انأ نع خس 00 عساو هللا
 ال كلذ نأ الإ نال دوجوم او وهو ةنسل 0 5 امهف# نارفلا يف . 7 ءامدعلا

 الو ةلمخلابو ناللا هيلع ملكتن يذلا قلطلا داهتجالا ةجرد هبا همست ١ ىلإ

 1 1 ان
 ”ررخ نيذلا نيمدقتملا نم قع ُِي ملكتلا نسيرخأتل ص

 اجح ةبطخ يف 4يةَع» يبنلا رم أب اهونيبو انيلإ اهولقنو اهرنردو ةعيرشلا
 متودو ةيريخلاب مه دقف فاعلا مكنم دهاشلا غلب ذأ ظ ٌ ١ : هلوقب خادو

 : ش ش ع نيكف ةيوبنلا تك
 م_غا عم و اهبنت ااه ىلع 5 2 هونيدام ىل لدتسل

 0 ا تت ىوقأ
 انم رثكأو امهن

11 

 ١ قرطت اذإف املعو اظفح
 (مك)



يتياور ىلإ ةرورصلا
 ةهءورام ىلع دكنيح دمتعي الف م

 كلذو . «ةلب» نيلسرملا ديس ثيداحأل

 يردا اله . مظعلا ندا هللاب 0

 قيرطب قرطت مهطابنتسا

 صضقنو نيدلل مده كلذ ف

 ةوق الو لوح الو نيدلا ةبرغ ىلع ليلد

 نم نآلا داهتحجلالا كيري يذلا اذه له

1 

الوبقم متم نوكي نمو اهاجر
8 ا تاقبطو !دودرمو 

 ديناسالا 

 0 لا عرستلاو يشل قيتمو يزاحبلا) لع دلعي
 لع ديلاقت الب داهتجاب كلذ فرع ناك نإو ءعقو ءاملا يفو ءاملا نم ف

 تايألاو ةضراعتملا ثيداحألا يف هطابنتساو هلوق نوكي 26 ا

 ةئالثلا نورقلا لهأ مالك ىلإ عجري وأ هيأرب كلذ يف لوقي له ةضراعملا

 ةملك هذه لقعلا ةلقو قمحلا نم كلذ نإف ع لذاشلا زوافم 100

 وأ هنيعب دحأ ريقحت وأ دحأ ىلع ةبلغلا راهظإ اهب دصقلا سيل ىلجع

 دينعلا هنم منأتي الو . لقاعلا هب ىنعُيال كلذ نإف ةيئاذ ةيصخش نم لينلا

 نيملسملا هيبنت كلذ نم دصقلا امنإ ( ماليإ تيمب حرجلام ) لهاجلا
 ديحوتو لمشلا عمج ىلع ثحلاو نيحلاصلا فلسلا ريدقتل نيملعتملا ظاقيإو

 كِل جوحأ نحنو .ممملا هل تلذبام قحأو مهأو لمكأ كلذ نإ ةملكلا

 ةوقلاب سائلا 2 بناجألل لاملا بهذي اليك قرفتلا اذه نم مائولا

 ةيعو نول عاصقلا ةلكأ وت مألا انيلع ىعادتتو دادعتسالاو

 : 2 ا نيكرات نوه ا
 نحن رم

 ,ىاثإ

 ةراثإ نع ىنغ يف اصي نأ ىناعت هللا لأسنف هتنتق
 أ

 اع وهو ب تاذ عمج تاو ن

 2000 ةباجالابو ريدق ءاشي ذإ مهعمج
 9 مه
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 هلوصأو يعفاشلا تقف

ع لجادلاو يعقاشلا بهذم ىف اضف هكلوقام
 ب مكي 9 / رم هيل

 + ©املع ن ,١ هلاضفإ ىلع هلل دمحلا ٠ نيوجام انرقأ نسل
 رد د يدر ل لقب . بال

0 

 : 0 لعب دمحم انذيس لع م

 ب نمو ف ىلاعت هللا باك نم دحوت اغإ ة ةيبعرشمل 00 ماكحألا 5

 نيبال ةفرعم هل نوكت نأ طبتسملا ذخألا يف طرتشي
 راسل ل هلوسر
 سو ديقل مل ٌولطمللاو ماعلاو صاخلاو نيبلاو املا 5 ويا 2 كاب

:2 
 دأ ١*٠ نر دحلا لوصا َةق 01

 ىيفستلاو بسلا لوص هةقرعمو 3و 9ك ميسم لوبقملاو مهئاقبطو لاحإرلا

 ا ,رابتجالا تالا نم دعي امت ةيبرعلا مولع نم بجاولا ىدقلا . نامكتساو

 ناردصو عيرشتلا 00 ابع فرعي ةكلم كلذ عرومجت 0000 اذا

 ٍظ رمأ ىلع لوصحلا يف هدهج لذي يذلا دينجملا وه كلذف ماكحألا

 تلح وأ ةلكشم هب تلزن اذإف . هيعبتلم هل رظنلاب ىناعت هللا مكح نوكي

 انسلا يف رظن دج مل نإف . ىلاعت هللا باتك ىلإ عرق ةلضعم هرطق يف
 ف دقو «٠ لاغمألاب لاغمألاو كوضالاب 6 ورفلا قحلأ دي 1 نإف ء ةيوبنلا

 السلاو ةالصلا هيلع رقأو «مبنم هنوطبنتسي نيذلا هملفل# : لاعت
 هنع هللا يضر اذاعم رقأ ٠ ةظيرق ينب ةيضق يف هرصع يف عقاولا دابتجالا

 ع لدي امه كلذ ريغ ىلإ . نملا ديا

 هلع يف نورصحُي ال لوألا ردصلا يف نودبتجملا ناك دقو 000 نينا
 افن انيلإ مهاوقأ لقنت مل ال نكل راظنألا يف مهنبابت ر اطقألا
 بجو ةعيألا ةمئألا ىواتف تطبض 5 مههواتفل | مهءارأ طبضت و 00
 الا ةنلج ةمألا «ررألا مادا لع ديلقلو. فوتو دال دامك“

 (ةهم)



 بهذم هنإف هنع هللا ن هاش '

د يلا لارفألا + هاجر ء ل
 لسير نب دمحم ماسإلا اهلإ تع

 7 ةيودمو زرع
0 0 

 هياتك يف هنع هللا

 حيباصمو

 دعب يبلطملا يعفاشلا
 ْ هي لدبو هدابتجا

 هعمجو هطاشتنا
مالا وه هنيودتو

ضر يعفاشلا ما
 : ي

 مظعلا لهجلا نم تاو 1 هودمتعاو هباحصأ ةنغ هلقت اميقو همألا

 اب 1

 كَ 5 92 1 إن

 به صوصخ ىلع ثيدحلاو تارقلا نم ليلد هنط نيملا

 لاللضلا»
0 

 بلط ىلع لد دق تارقلا نإ اقباس انلوق عم هنع هللا

 اذهف ٠ هريرقتو دابتجالا ةحص ىلع ةحاص لدي ثي 0ك 00

 00 لمكتسم ةاهتجالا ةجرد غلاب دينجم لك داهتجا ةحصل ماع ليلد
 رمآ ةعبرالا يف بهاذملا رصح نكل بهذم نود بهذمب صيصخت ريغ نم

 إف احيحص االقن انيلإ اهلقنو بهاذملا ةيقب نم اهريغ نيودت مدعل يعقاو

 ةقرف لك نم رفن ال ولفإ# . مكنيد نوذخأت نمع اورظناف نيد رمّألا اذه
 مهلعل مييلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم
 بيطلا نيب نوقرفيو ةدساكلا ةعاضبلاو ةدسافلا ءارآلا هذه لاثمأ كي نورذخ

 ليل بطاح فلؤم نم مكف . نمسلاو ثغلا نيب نوزيميو ثيبحلاو
 فيغر رودم لك نأ معزيو فيعضلاو ىوقلا نيب زيمي ال ليس فراجو

 ذإ دعب انبولق غزت ال انر## . ةيواحلا ىلإ هرجت يتلا ةيهاولا ججحلاب رظانيو
 . «#باهولا تنأ كنإ ةمحر كندل نم انل بهو انتيده
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 ةنيدملا لهأ لمعب جاجتحالا لياد يف ةييمدلا ةردلا

 روب ام يساسقلا لمعلا ةصوظنم نع يفد لهن يلعيقنهبا دمحم ديسلا ين
 ' 2 * لمعلا يف انزاملع لاق اذامو ؟ مالا

 و ؟ صاخلاو ماعلا لمعلا له ؟ لمعماب

 | ررهشملاب اندنع نوكت ىوتفلا نأ بهذملا يف اندنع ةدعاقلا ناب ه هحأف

 ذوقع بجوت روهشملا ريغب ىوتفلا نأ ىلع رايعملا تارارقا يلو . ذاشلاب ال
 . اها هيلإ مدقتلا دعب لهاجلا اذكو . يتفملا

 نأ دعب روهشملا نع مدقيف الإو ذاشلاب 0 مام اذهو للوستلا لاق

 0 ا نأ لئاسللا يف نين / بام

 ىرج هريغ نع الضف ذاشلا وا ل م لودعلا
 رثم نإف لزلزتو فقوت ءاملعلا نم مكح 0 هب ىتفا نمع هتلاس اذإق اذكب معلا

 . ها يعرش مكح نع الضف رخلا قلطم هب تبني ال اذه

 رصقي لب نادلبلا رئاس معي ال صاخلا اهفرع لجأل دلبب يراحلا لمعلا نإ مث

 ذاب لمعلا ىرج : ليق نإف هيلع هانبم نأل دجو دلب ينأ يف فرعلا كلذ ىلع
 نم هنأ دليلا فرع نأل د جاوزألا ع عم نهقالتخا دنع ءاسنلل هب مكي الثم ساحتلا

 دلبلا كلذ يف فرعلا ريغت 7 اذإو ١ كلذدب مهل فرع ال يذلا دلللا معي م نهعاتم

 5 اذهو 3 روهشملل عوجرلا بجوو روكذملا ل امعلا طقس نايرالا اب مهعب ١

 الف ١إو ةعيرشل لا لوصأ نع جرخت ملام وهو ماكحألا هيلع ىنش يذلا ف

 يف هيلإ راشملا كلذك ببس وأ ةماع ةحلصمل يراحلا لمعلا امأب . هب ةربع

 . ةليحو لاح حبق نم اشف دق ال : هلوقب ةيماللا

 دوهشملل ع عوجبلا بجو الإو ببسلا كلذو ةحلصملا تمادام 0 0
 ١

 كوربعي دقو كرتشملا يعارلا يف اولاق 5 كلذو ىأ يتواتسملا هلاف رهاظلا وه اذهب
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 لمحعو قالت ايبفو رك هناحجرل ةمئألا 1

 لمع هيو هيلع

 « ءاضقلا باب 1 0 !
 و 0

 ين ١ 5

 نع هبا نم 7 ربا دعب 0 كرف ب
 ىذلا لمعلا اذه 3 - ١ كله ربك

 ر ١ 0 را

 ةاضق دع تو ُ ّ لمعلا 00

 ل ةليي ىتح هعقلاوع . : ايلا رش عار

 ث . : و امهعو هنع | 0 اع حل 00

 اوعجر 85 مهب ىدعتملا ملعلا 4 نأ ىف د

 1 هكوذ م ىونفل لهأ 0

0 7 
 ناك لمعلا نأ |

 م ها[ 5

3 0 هيد
 يأ نبا هاكح 

 1 5-5 د نوطعااو ناطب را

 هبل ١ ق نع مث ةيالولا رابتعاب كلام | 0 0

 < رهان لوشقب لمعلا ىرج م ,
 : يف ياي 00 لمعلا لاز الم نق

0 0 
 « هفاالخب ممعلا

ا ىرجي اضيأ رن ذي
 ءيشب ايدق لمعل

 ىرجي مث

وه حجارلا ىسمب يذل لمعلاف ةلمجلا
«٠ ديغو مظنلا اذه يف ريثكلا 
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لا تبشي ىتح هتفلاغ زوي
 لدعلا ةاضق نم هب دتعي نمم © هنع لودع

ألا لمعل عبات اهيح اونو ساف ل امعو ى ىوتفلا لهأو
 سئوت لهأ لمعل 5 سلدن

 . ياي 1

 دافتست هيف لمأتلابو ادج سيفن ىلاعت هللا همحر يلوستلا مالكو :
 3 دئاوف ةنف

 ىبضق وأ ذاشلاب ىتفأ نمو ذاشلا نود روهشملاب نوكت ىوتفلا نأ : ىزأل
 . كلذ ىلع بفوع هب
 . ةناثلا

 ع هيل ١ اذإ ذاشلا : هبا

 ةرم اهريغ يف مهب ىدتقملا ءاملعلا نم ل 0 دقي ذاشلا نإف
 َ ءاضقو ءاتفإ ر ١ اع ' ةئلانلا

 +1| ىلع هميدقت ىضتقم ؛ اندتع فاعلا لوقلل دل معا يذلا

 6-0 لمعلا وهف ةعيرشلا لوصأ نع هل
 جب ارخ اذإ امأ ؛ اعرش ربتعملا

 مت



 ني الو ذاشلل اديؤم دع ل 1
ةعيرشلا لوصأ نع لمعلا

م نوكي الو هل ذيع الفا 
 يو ري

 . روهشملا هدي دقت
 ا ءاملعلا لمع هي قرح يذلا ١ ىلع

 | ىيرمتغل وع ذاشلل ديؤملا لمعلا : ةعبارلا
 ا ع 0

 | واشلاو روهشملا ظفل ىنعم نيب نوزيمبال نيذلا لودعلا مع لمعأل مب
 ولا فرعلا فرعي م وأ ؛ هدليب ص صاخلا لمعلا ريغت اذإ : 1

 . روهشملل عاوجرلا بجو هدلب

 3 ريتعيف ةحلصم وأ ببسل ةريثك انادلب لمعلا معي دق : ةمداسلا
 لمعلا رابتعا طقس تدقف نإف ببلا وأ ةحلصملا كلت تق

 جيف ةلأسم يف نيلوقلا نم حجارلا ىلع كم ا نسم
 م حيجرتلا كثلذ ناك ىتثم هنع لودعلا حصي الو ءاضقو ءاتقا هرابعا

 مهظ نإف ٠ تابثآلا نيتفملاو لودعلا ةاضقلاو اعبش دين ىدنفلا ءاملفلا

 ,/ ةحلصمل امإ رخآلا 0 كلذو ءهيلإ ريصملا بجو رخآ حيجرت

 5 لمعل ال سلالجلألا امعل عبات اهيحاونو ساف لمعو يوق ليلد روهظ

 اناغ رصم لمعت عبات زاجحلا لمع نأ ي سنرت
 لمعلا ىلع لمح هريغو ةيمصاعلا مظن يف لمعلا قلطأ اذإ : ةنماثلا

 . مهفاف حجار

 رهأ لمع هام ادارطتسا انه ركذيو ماقملاب ةيسانم هل امم نأ ملعا مت

 لوصأ نم وهو ةجح هنوك ربتعا ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا نأو . ةنيدملا

 همن خيشلا رهدلا ر رخقو رصعلا نسح انخيش هلاقام كلل ل اًقن نحن اهي هبهذم

 :هتموظنم يف لاق كلاحلا ةءاضإ هبانك يف يطيقنشلا هللا بيبح

 اعتدق نمو ةباحصللاه اصعفتراهيبدل يذلا لمعلاو ١
 ىمني القت داحآلا ىلإنك 0 اميديدل تبأ وهف 5"
 يبن لضفأ ثيدح مهكرت ف © يبلا باحصأ مهي سل ذا"
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 دهدق وذ الإ كرقلاب 0
 الو كلد

 3 دهم لجن

 بااسوأ
 مث ثيدللا . :

٠ 

 و 0 دحملا اذ عم م"ز في 1
 ]! ةباحصلا ا خ اضرف عوكلل اوتضوت 5 لمعلا اذ لاقو

 قفانلاب تسسسلو 8 دعبت لاق يعختلاو 5 0

 هب م وه دنع ةجح وه يذلا ةئيدملا لهأ لمع رأ ةناحصلا .م ناكام كلام دنع ة 0007 كالا 6 : ملا ةباحصللام : يلوقو : روكذملا همظن يا اد ا قا 0 ليلخ نم ءاضقلا باب ٠ اررسجحن هتركذ يذلا هسف اركذ ٍ د5 ١ ضشني لاق دونق انخيف ضفريو هفلاخ يذلا مكح 0 ابتال لب مب حصل اريخ خسنلا هب امو حصالا وهال يع . | ١ ١
 يذلاف نيعباتلا ىعبات ص ناك الام 3 مهتود نم 5 اوت نيعباتلاو
 هقيرط اميف نيعباتلاو ةباحصلا سم ةنيدملا لمأ عامجإ وه هلنع ةجح ره
 مدقم هعابتاو كلام دنع ةجح وهف هيف ىأرلل 3 ناك نأي فيقوتل
 اع رتاوتملا ميدقت باب نم وهف يعطق هنأ اقاشتا مهدنع داحألا ريخ لع

 . اوحرصي مل 1 ملسو هيلع هللا ىلص ينل نع هتسلاب ارحم كلذ يف ءاوسر داحألا
 د ءزأ“ احح

 كل 3 ديلا 03 ام لاق هنإف كرادملا يف هللا همحر ضايع يزاول هلالام نئا300

 م يا م هلعف نم رومألا هذه مهلقنف ن رابستلاكو 57 10 نبك هلوق ' ا ١ را نم : حلا كرتو ةماقإلاو 0 رطفلا ةكزو ناك. ةقدصلا مهنم هب ذخأي ناك هلأ دملاو عاصلاك لعف و لوق نم (ةظيي» يع بعضا
 كرت لعن م كلذ هيبشو قيقرلا ١ ةدهعك اهركني 97 ات | ليدا تاعكرلا ددع 52 ةرزر

 ا ل يلالو هذسهف نك مسخ .م ةاكزملا نوعا هرتك مل اهروهظو | 0 0 و 57 1

. 
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 نأ نخويش رثكأ دنع كلام هيلع ملكت يذلا اذهو ء فسوي وبأ عجر

 , لكل مهريغ يف كلذ روصت ول لوقن اذكو « ةيعفاشلا نم عمج هيلع
 7 هلقني يذلا نإف ةطساولاو نيفرطلا يواست رتاوتلا طش نإف دجوي

 هنبأو مهفالسا نع لقني مهفلخ نألو : يفارقلا لاق مدقم رتاوتملاو داحأ
 رديساو نوقيلا ريخ ىلإ نيمختلاو نظلا ربخ نع ربخلا جرخيف مهئابآ نع

 نرخ ريكلا ىقني 5 اهثبخ ىفنت ريكلاك ةنيدملا» : ههّللعِ» هلوفب اضيأ

 . هيفن بجوف ثبخ ًأطخلاو هديدحلا

 , لالدشسالاو داهتجالا قيرط نم لمع ىلع مهعامجإ : يتاشلا عونلا
 رب هنأ ىلإ مهمظعم بهذف 5 كلام باحصأ هيف فلتخا عونلا اذهو

 رخ هسيلع مدقيف ةمئألا ضعب مهنأل نييدادغلا رثكأ لوق وهو ةجحخ
 رخ ىلع مدقيف ةجح هنأ ىلإ كلام باحصأ نم نورخا بهذي دحاولا
 هال مأ ةنيدملا لهأ غلب له يردن ال ربخ يف فالخلا لحمو . دحاولا
 ,يلع ربخلا ءافخخ مدع بلاغلا نال ذئيح داحالاب كسلا مدع راتخماو

 ب مهغلبام امأ . ةعيرشلا ةلدأ نع مهب ةثكو مهنامزو مهراد برقل
 .اعطق مهلمع ىلع مدقم رهف مهغلبي مل هنأ ملعام» طقاس وهف هب اولمعي

 ناب لوقلل بجاحلا نبا لدتسا اهيف : تانيبلا تايالا بحاص لاقو

 مامجإ هلوقب نيعباتلا»و ةباحصلاب مهرسف نأ دعب ةجح ةنيدملا لهأ عامجإ

 فرعأ مهنأ هنم امب كلام دنع ةجح نيعباتلاب ةياحصلا نم ةنيدملا لهأ

 اباحصلا مه دارملا نأ هنم دحخويو يحولا لح مهانكسل هنم دارحلاو يحولاب

 دعب اهريغ اونطوتسا نإو هتْيََو هنايح ةدم ةنيدملا اونطوتسا نيد

 نيذلا نيعباتلا عبات نأ ىضتقي اذهو كلذ اودهاش ني 0 يل

 متكذام ىلع ابيف نوعلطي ةدم ركذ امب نيفوصولا نيعباتلا عم ةنيدلا
)55) 



 د ا مدقت 5 عال

 ذهن و ةب
 صروصخنب نينكااسلاب 5 0 ع يا :

 وح 1 3 يلاوعلاو ءاق ءاق 0 َ 535 1 ةلمملا كل مه ناك اذ هي ْ ١

 ١ هصئام ةررق مالك دعب 50 0 لا لك ىلعو ' 0 0 يحول ىلع هعم نوملزرر ىلا © ةنيدلا

 ناك رخاآ تاكم ا 07 يئارفلا 3 ب

 اب ناكملا صوصخ ال 3 كلم دنع ةنأسلا هذه > لب ناكللاب يع هب
 ىلع هيزاجملا ث ١

 ها

 7 مبتامجل ةاهرلا ١ كعلوأ جرخ 0 اج لفعل

 ىلع ةلعسألا نم ريثك عفقددي اذه للخ هيف لص م هلا رمل

ح نيبو ةنعب قرفلا ٠ هلاك شتسا
 جر اذإ « ة» يبل “ا ثيد

 كة ع نم

 ربع ىوتسألا تيار نطاوملا عر ف ةحح نيرهألا نا يف هيو بلا مزتلت انا

 ةتلاسملا

 2 ىفطصم خيشلا ةماهفلا ربخلا ةمالعلا ماعلا ىوق كل لقن نع . هظفلب هلا بجاحلا نبا هيلع هبت © مهوغ نود نمناو ةباحصلا نم اوناك اذإ يأ ةجح ةنيدملا لهأ عامجإ نأ ىلإ مانإلا بهذ هرف
0 
 لوألا ءزجلا يف لاق هيواتف يف دمحم خيشلا انالوم اهركذ يتلا لا لا قد وم
 «يهزإم 17 هفيحص#

0 1 
 د ل هللا هظفح انبأ 0
 هبنلا ةرجضا ,# مافإ بهذ ن 0
 اميل هيحملا

 نم ملعلا يعدي نم ضعب هلوقي امع
 كزأو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىل اع ةي ا

 ةنيدملا لهأ لمع نم مام# 5-5
 0 ع رلشت

 1 نوكي 2 ا! نييدلأ ل 3 نا هيلع 7 ادب ١ 7 أ



 ةعيرشلا نأ دحأ لكل مولعملا نم هلل دمحلا : : هصن امب باجأف
 00 صضعبب اهماكحأ ضعب خسني ناكو ءيش دعب نيش ددجتت تناك

 الضو: هللا تاوحص» لاس رجا هبا ترعب قرخأ رركتم ريغو

 رجلي نم مهمو .مزالملا مبضي ةدحاو ةلاعب اونوكي + ناوضرلا ييزع ةنانجفلاو
 ,٠ كنإ ل لاقي امكح ركذو داع اذإ مهضعب ناكو « دوعي ال مبمو هر

 رثم ناكم يف مهنم عمتجم مو دالبلا يف اوقرفت دقو ءاكدعب ثدحأام نر

 ؟ اي راصنألاو مول نم ايف ناك دقف . ةمظعملا ةئبدملا يف عمنجاام

 سرا لاوحأ طبض ١ علابل ابملا رمع نب هللادبعو ة ةرشعلا ةمئألا ميلمو ىصخ

 جاوزأو بعك نب يبأو تباث نب ديرو لبح ن ذاعمو هب ءادتقالاو +

 رورماعلا مهوب مالسالا رادم مييلعو مالعأ ةملأ 0 تارضالعلا 0

 .بحص ملع هدنع ناك نإو مهريغو ةافرلا ىلإ نمزالما ممنأل نيرألا ذخأب
 ١ نإ هل ليغل لعل ءاؤم رك ول ناك امتر هتكل ه9 لوسرلا مق ن 06م هيعمل

 رتوتم مهلقنو مظعألا داوسلا مه ءالّوه اصوصخ كدعب ثدحأ اذام يردت
 يفناك دقو . مييده نع نوجرخي ال مهدعب نم نوعباتلاو داحأ مهريغ لقنو
 نانب ةعيبرو يرهزلاو ةعبسلا ءاهقفلاك اهييغ يف سيلام نيعباتلا ةملأ نم ةنيدملا
 ءامجالل عوجبلاو عامجإ هدنع مهقافتاو مييلإ مامإلا عجر كلذلف مهرغب

 بع صن دقو + يبميدب اذهو . داهتجلالا نع وه لب اديلقت سيل هب جاجتحالاو

 حرث يف لاطب نب ظفاحلا نع لخدملا بحاص لقن دقو تاع نبا

 هاني 4 ليتم هللا لوسر نع ةدراولا ثيداحألا اولاق ءاملعلا نأ : يراخبلا
 تولص ةعيرشلا لاس يم نوت لي ف عصا يت ىلإ اهيف
 لهأ نأ تفرع دقو . لاحلاب دنفلاو لاقملاب فرع ءاف . هيلع همالسو هللا

 لا دنع عوجرلا نوكي الف مهيب ن مم ملعأو زثكأو ىلعأ 0

 فإ 6 لاخلا ولخي الف هف هفالخب ةنيدملا لهأ لمعو ثيدحلا حص عم اد



 00 ةفلاخم دمعتي ْ 1 5 5 7 0 لهتملاب اع

 نإ ْ 0 مث ع اق ١ مملع ي
 ءعاريبخع و امعلاو وشف : 1

 000 مداغلاب وياج يتلا ب 0 لاو
 كب ذو هةخحح كاهل نأ ل هل رفأو ىهرأ 0 حلعا

 مامالا لوقي اي ا 000 ل 0
 )ا تان م ا 7

 0 ١ مهقافتا ا نإف 53 3 اكو مالا تيرا أ

 دم ذإ دنتسم نم مهتفلاخن دب ال ا سو

 نيذلاو 0 لبقت تنفك نا ىقحلا هّعاممص كا "6 2 لو رهاظ 0

 ما نع كوجرخ د مهو مهكردا نيذلا كيعباتلا 0 5 مهليهحتل

 - 0 مييلع ىلاعت هللا تاوضر ةنح ولا اذهب ٠ : يرحل 0 2 1 0 0 3 هلمعب غامألا دنع

 مرطضي دقو دهتجملا فقوتي دقو + حيجرتلا» ليدعتلاو ليلدلا ىلإ ءال أ ١ هافعوا ع - لق ما 8 0 ٠ قافثالا دع ءو هيأ تافتلا الف فلاخلا ذش نأب اوقلتخا نإ امأء اء قاب دب الف الإو هيلا تافتاا الف فلاولا 1 4
 اندنع , ١ سيل ياحصلا فبهدمو م رثك اف تالوق ةلاسملا ُْى هع 58 1 م هجيج ٠ : 3 2 5 لا ا

 ةمئالا ضارعا ى ضوخلاو ةقشقشلا هذه يعادلا امءاذه ءيغ نع الف 5 ع 5 0 0 0 5 7 انا < د

 نيع نم طقسي نأ هسفن ىلع ناسنالا شخيلف . برحلاب هتف ذأ نقف ا

 (١ - ةوذأايو م 0 اجلا ناك دقلب 2 4 8 2 ١ دحراو هتقمو هبضغ نم ميركلا هللا هجوب ذوعنو ء رعشي ال وهو هنايإ بنسي را هلا

 لهخ 7 نآلاو 8 هتوكسب هلهج "د 2. اًقيلاو ف 'انشناب
 ةمئالا نع الضف ءاملعلا بتاره نم يعلا اذه نيابي ؛ ةحافوو ١ ١ : 8 هي ايقلال
 : ا دا 0 : كة ةمئألا امإ نع الصف نيد 1 نو رب

 نوعا لك اا . هناش ولعو هال عمجملا هتقو يف ضرالا لهأ ملعأو ةنيدمل مكر ا لو هتمامإ ىلع

 ةنايدلا فعضو لهجلا ةدش الإ اذه ىلع له 1 82
 ١

 3 : هااع ا نم ع+ ٠
 يداه الف هللا للضي نمو ؛ لج د ل , ىلإ هللا مج

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو رون نم ١ . : .س هلامق ارز“ 5

 ا مدع»

 2 يول

2) 





 ةنل مدع 7 هاد عالا
 - ر ٠ ١ 5 ' هلم 57 5 دنع ةمعفاتلا - ع .

 ' " 1 5-0 1 1 هل وهم ءانا لب 0 نأ ' كفارتهلالا

 "ف ري ُ هرب دبع ةماللعلا ركذ 33 ملع . 0

 اولوقي مل ةيعفاشلا ءاملعلا .ىا0 5 يو 1 نع اقفتع ب

 ليلقلا هال ىف املا
 4 0 بوحوب

 "0 ١ 5 نه دسم
 لاز دمف فارتغالا ةينب ديا كن 0

 ٍ لخدأ اذإف ءاضعألا

 ملعأ هللاو . ةراهطلا هب مست ا يي
 كلذب راعت

 ةارملا سملب لجرلا ءوضو

 ع ةارملا ةسمف"الف ةيوضو صضقتي لجبلا نأ ُْف مكلس ماد مكن 5 أ

 .٠ كلذ 00 ليادل ١ 3 نبا

 لجيلا ءوضو ضاقتلا ةلأسم نأ ىناعت هللا كمحر ملعا : باوجلا

 ضقنلاب لئاق نمف نيدبتجملا ايف فلتخا ةيدابتجإ ةلاسم ةأرلا سملب
 ليصفتلاب ل اناَق نمد ٠ ةيفنخلاك اقملطم همدعب لئاق لميا ةيعفاشلا“ اقلطم

 9 املا نم فلس ل ةئباتحلاو 0

 بمللا 3 ا عامجلا نع ةيانك هنأ 00 0 ديلاب سمللا ب داري ّظ ف

 1 ليلا

 نأ رهظ اذهبو ء صاخلا هب ديرأ يذلا ماعلا باب نم ينو 0 0
 متن دأ دقن حلصي دلو ابيلوم وه ةهجو ل اكلو ة ةمئألا نعي تفالتخ ور

 ا ؛م الإ ضعب ىلع اهضعب حيحرتو املع 6

 . ملعأ هللاو املعو اككاردإ قوق

 م هللا

 ميس

 ىفق)



 ةساحجنلا ةلازإل مزمز ءام لامع

 , ةماجنلا ةلازإ يف زمز ءام لامعتسا يف مكلشف ,
 ير طقف ةساحتلا ةلازإ يف مرمر ءام لامفتسا ركب 0 1 :٠

 7 بايحلا

 هرككي 1 راسنقلا فاشك يف هيلع ىعن !؟ ثدحلا ةراهط يف هلاسسنسا ١

 و معط ماعط هنأل هبا ءاجنتسالا ءفزخ ال ١ لاق ا 00

 يتم يلو ١ ليلخ يشاوح نم ميبتك يف ثلد ىلع صن ةيكنالا 1

 يب مزمز ءام روهطلا نم ىأ هم هركو : هحرش يف لاق ليبحلا تادإإل

 كلذ لع صنت لسغلا الو هنم عوضولا هركي الإ لهل اميظعت ثحلا 3

 كب يلأ ديسلل نيعملا حتف حرش يف لاقو . 1؟ دن را
 اعامجإ هب ءاجنتسالا ءىرجيف مرمي ءام عاملا رمشو : هللا همحر اطخ

 ازحإلا عم مرحتلا لع بالا يف ىشمي . ىألا بالخ هنأ دمت
 ىلع غيلبلا عينشتلا نوعنشيو ءاجنتسالا يف هلامعتسا نم نوعتنب ةكم لهأب

3 
 ذي

 ١٠١ صا اها هميظعن ديزم اذبب مهدوصقم . كلذ لعفي ص
 ال5 ص ها ىنغملاو مالسإلا خيش يع ةهاركلا يسلمابشلا يلع خبشلا ركذو . ذاش لب فيعض هرعت مهضعب مرحو هن ةساحنلا ةئازإ مدع ىلوألا نكلو مزمز ءاع رهطلا هركي الو : ةفحتلا ةراسعو
 كلو يف لقن' لع .فأ لف اندنع.امأ + .فيطللا عماخلا بخاتم لاقي

 , ناك ثإو مزمز ءام نأ ؛ ةيعفاشلا نم ينووسلا» يدرواملا نع لوقلا»
 ء لوقنملاو , ءاجنتسالا يف هلامعتسا عت ثيخا يه تسيلف ةمرح
 . كلذ يف ةهاركلا ينايورلا

 ءاوس كلذ يف هريغو مزمز ءام نإ : ةيعفاشلا نم سايرد نبا لاق

 وفل

 ' ىلع



 ِء ااق هناا ن ١

 هللا 0 د لع هحع
 هم ١

 يربطلا يما مزجو ٠ ءاجحدالا 0
 3 لك : 1 ايا

 1 ريهطتلا هي لصح كإو َ 5-5 د 4

دوجو عم اميمال هةساحناا ةلازإ و 1 ةساحبلا ةلازإ 7
 ةريع 

 0 ياكل ١ مهيكأ لاق

 5 ءاحتتنالا 1 1

1 

 د اص
 ااقء 1 ١

 لاف. روسايل هل ثدحف هب محنتسا سانلا طع نإ لبف دني

ساول الو كيم مرمر ءام اسغي الا ٠ : ةيكلاخا ى 00
 ميخجو ؛. ة

 نم اوغرف اذإ مزمز ءامب مهاتوم نولسغي اوناك ةكم لهأ نإ : يك

ينأ تنب ءامسأ نأو اهب اي هفيظنتو
 هللا يبضر قيدصلا ركب 

 كيلا لسع

 عماجلا ها مزمز عامع امبنع هللا يضر ريبزلا نب هللادبع اننا تت هع و

 17 رات لفل

 1 ةهاركلا عم عم مزمز ءامب ةساجنلا ةلازإ زاوج صوصنلا هذه 560

 يغبنيف هيلعو . هيضتقي ليلد دوجو مدعل ذاش لي فيعض ميحتلاب لوف

 هاري لعج امأو ء ضاخ ىرجمب هدارقا بابحتسالاو ةيلضفألا لي ٍس

 وه امتإ كلذ نم قارهملاو اميس ةرورضلا 5 رئاج وهف 30 0
 ىذأ هيف عقو وأ ثدح هب عفر

 باوصلاب ملعأ هللاو



 آلا ةلأسملا يف داشزإلا مكتليضف نم بولطملا : ةيحتلا دعب

 ل ,طقنا مث . ةملاوتم اموي رشع ةسمخ ةدمل مدلا جرخخو تسفن ةأرما

 يأ قريع ةدمل موادو اضيأ مدلا جرخ اموي رشع ةئالث دعبو . موصلاو ةالصلا

 71 لك اموي رشع ىنا اضيأ جرتخو موصلاو ةالصلا تأدبو عطقنا مث

 ارأل ماطقنالا دعب ج راخلا مدلا نوكي لهف . اهتدالو ةدم نم اموي نيتس مامتإ

 يأ يف اهمايصر اهتارلص دقعنت لهو ايسافن امد ةدملا نم امري نينس لبق
 ْ ؟ ةروكذملا ررهطلا

 ار ةركذملا ةأرملاف ء لئاسلا هحرشام لاحلا ناك ثيح : باوجلا

 5 يب داعو اهوي نوتس وهو هتدم رثكأ هغولب لبق سافنلا مد ابنع عطقنا

 ا ا تماص ثيحو همكح هيلع بحسني سافن وهف ةروكذلملا

 م دقف ةالصلا نود موصلا ءاضق ابيلع بيو اهموص» ايتالص نالطب
 أ امهدحأ : نيئيش يف الإ ضيحلا مكح سافنلا مكح نإ : ءاملعلا

 هع تيبح يذلا لازنإلاب هلبق هتوش هبجويال ا سافنلاو خولبلا بحوي ضيخلا

 اب ناقلعتي 0 ءاريتسالا» ةدعلا هب قلعتي ضيخلا ناك ا: يناثلا ءاةنم
 العلا طقسي ال ساقنلا لقأ نأ يف اضيأ هفلاختو ةدالولا درحمب امهوصخل ةالملا ا. م نقلل ب م : 1
 اجو نإو اهبوجو مدقت دقف ءاثالا يف دجو اذإ هنألا ةالصلا تق» قرغتسي 2 سس 8 3 1 نكمل سافنلا لقأ نال كلذو هرقأو يجيندتلا ن ءع ةعفرلا نبا هلقن 5

 ت ىبتلا ءا تقولا معي هنإف ضيحلا فالف عاطقنالاب تمزل دقف لوالا يف
 . ّح ١ نع لمح لا نع هلقت حايل : : 2 1١: لع هلا

 هرفي تيلس عست ضيحل ا ىنأ هنسو : ةهضئام ضي ا يف ءاملعلا ركذو
- 

0020 



 مس

 00 لك ةسيؤربا ولا

 رهاظلاب مع ةليلو اموي هغولب ظبي 0 ا ُ

 نم هتكرت تناك امم تت ةليلو موي 0 0 و 0 0

 أ ديطت هتيؤرب ضيحت ابنأ 0 ع
 او ضيحلا مدعل لسغ ا هلو نا

 ليو موصلاو ةالصلاو لسغل ظ ها
 + صرحا فلكأ اكواب نبا 9

 و

 رمؤتف ضيحلا يف يف اتدابع عوقو نينا ضيخلا اب اهرهطب ير

٠. 
5 

1 0 
١ 

 5 0 ِ 7

 م١ 2.

ل ءطولاب ثإ الإ طر 0
ظلا ىلع رمألا ءانب

عصطقن نإف رها
 

 موصلا ا

و ءافرهط ىو
عي ماع اذسكه

رثع ةسمخ رب
 ١ 

 . نتا عم رجح نبال داشال

 ةعسن) (مارح رشع انثا) امكح نورثع ضيحلاب ةقلعتملا ماكحألا

 . موصلاو . فاوطلاو ؛ ركشلاو , ةوالتلا دوجسو : ةالصلا : يهب يلع
 همس 2 ”تارقلا ةءارقو ةقرلت قفا ذا ةديوتحلا 1 ؛ فاكتعإلا
 1 موا

 رضتحم ا روصضح : لما دازو 3 ةراهطلا ا بدذهملا ُْك دازو

 ةبكرلاو ةرسلا نيبامو « قالطلاو 6 عطولا 2 0 1 يضر ٠ ج وزلا ىلع نال
 5 حصالا لع

 ةءاربو . ءاريتس4+و ا لوبفو ١ محب ةءا او فلا ماو دعت الاورو ورطلا »رك لا و كر سر يلا
 5 قالا 5 طوقسو '

 -: ١ ١ فا ع. 3 امن

 م ىبتنا ء عادول اوطو , باهولا حتف ىلع



 ريزنخلاو بلكلا ةساجن مكح

 50 لا ا را ا

 . نيروجأم انوتفأ ؟ ليلد امهتراهطب لئاقلل لهو . اهتراهط نم
 هباملع يدر اسر 7 : باوجملا 0 ١

 ىل ةلأسم امهتساجلو ريزتخلاو بلكلا ةراهط ةلاسم نأ ملعإ
 3 نلذو . مهنع هللا يضر ةمئألا لاوقأ ايف تفلتخا دقو ا ةيداهتجا
 ,ملا تل را لاطأ دقو ١ الا اذه يف ةضراعتملا ةلدألا ىف إع ىنبملا مهدابتحا
 ْ 0 6 ةيادبلا باتك يف ىللاعت هللا همحر اهبف دكر سا

 00 .كلو اغا حيجرت ابيف دجوي نأ رسعي ةضحم ةبدابتجا ةلاسملاو

 ., لوقف ميتلدأ نم حضوام نايب عم كلذ يف ةمئألل عقوام لمجم كل

 ؛ هي : ىلاعت هللا امهم ةلباتللاو ةيعفاشلا بهذم : لوألا
 1 00 هريغ عم ولو امهدحأ نم 0 امبنم دلوتامو ريرتخلا»و بلكلا

 0 هاور يذلا تثيدحلا مهدنع كلذ ىلع ليلدلا» : ةسلج نايعألا

 ام كلذ نإف ٠ اعبس هئانإ لسغو بلكلا هيف غلو يذلا ءاملا ةقارإب رمالا

 رءابقلاب تاو ريزنخلا امأو ٠ هباعلو هرّوس ةساجو هحيماجت مهدتع ىضتفقي

 كاتقا ةمرحو هميرمت ىلع عراشلا صنل هنم الاخ أوس 1 لكلا ىلع

 نكلذك رهاط هياعلو رهاط باكيا نأ وهو 7 ةيكلاملا بهذم : يناشلا

 رومأب كلذ ىلع اولدتساو
 هللا لوسر دجسم يف رسبدتو لبقُت تناك بالكلا نأ : لوألا
 كلذ نم تعنملا ةسجن تناك ولو هلي

 ؛مكبلع نكسمأ امم اولكف# : ديصلا يف لاق ىلاعت هللا نأ : يفاثلاو
 0000 ديصلا سجنل اسِجن ناك ول ذإ رهاط بلكلا نأ هرهاظف
 كسمأام عضوم لسغب

)2,:5( 



 بس وه ةاكذ 0
 كلك“ باك ١ مه توملا ل 6ع اعل ن 1 ضيخلا

 ذإ | 7-00 ا تا 5

 | لأ دعب
 "7 ا اعلا وموت اي او 4

 يح

 .٠ طقف .اهتازإ ربعي لبا ددعلا اهلسغ يف طرشبلل ةداب

 0 ا ةساجن ىلع 03 مج ا 0 ىلاعت هلوق لمح 0

 نيعلا ةسايخ
 د

 ديفحلا دج دشر نبا ىرج دقو اذه مذلا جرخم جرخ هنأ

 سيل هنا وهو اعبس لسغلاب رمالا ليلعت ىلع تامدقملا يف ىلاعت هللا همه
 غلو يذلا 00 0 نأ عقوتيام ببسب لب ةساجنلا ببسب رْألا كلذ ١

 لسغلا دييقثو : مسلا كلذ نم فاشيف بلكلا ءاد هيف أدب عانالا يف
 نم ةاوادملاو جالعلا 2 عراشلا ةهلمعتسا ددع امنأل ةعبسلاب

 : هانعمو ةيكلاملا ة ةقيرط ىل اع نيسح هجو هلاو امو
 ها سايذلا

 دي



 ْ يب ةيكلاملا لوقل 3 اقفاوم الق ةلاسملا ىف : ةيفدحلا تلاقو

 ين هياععأ ةساحمنب اولاق مبحأ الإ 5 لع ايح مادام بلكلا

 8 ة ا

 راما هنم عنصت ليفلا نماوه يذلا ج " يف مكلضف ماد مكنوقام

 اوم هلامعثسا روع لهف 6 تاودألاو تاالألا سس ريثك هب لتو
22 

 00 انوتفأ لاخلا انيلع لكشأ دقف ةتيم نم هنوك

 ماسلو ةالصلاب « هلاون ىلع هل ركشأو هلاضفإ ىلع هلل دمحلا : باوجلا

 - دعو . هلاونم ىلع 0 ء هباحصأو هلا ىلعو دمحم اتديس ىلع

 مص هتسف ىكذم ناك نإ ليفلا نأ ملعإ , املع يندز بر : لوقأف
 اخ ةتيم هنأ نم يهقفلا مك مكحلا ىضطتقمف يكذم ريغ ناك نإو . حابم

 تب نسو بصعو محلو رفظو مظع نم ةسجن هئازجأ عيمج نوكت نأ

 ده ببسو اهيزنت هتهارك مههضعب حجرو ٠ جاعلاب ىمسملا ليفلا بان

 هدبتا يف ةسيفنلا رهاوجلاب قحلا هنكل ةتيم نم ناك نإو جاعلا نأ ةهاركلا

 هيزنتلا ةهارك وهو اطسو امكح ىطعأن



 3 هوركم رحخآآلا ضعبلا 0 1 - 9 ْ ئ

 هميم لا ملا كاما علا مهو ظفلتلا ةينسب لن |
 ا يداوي هيلع

 ةداعلا ب ٌةداعل

0 

 : ١ ام َ . َ
 ىم ةاوسام كسنلا ىلع ساقيو ؛ ةنقلاب طش نب 0

 تاسللا اهشعلا ف اء 00 ِ ٠ 77 و يعديف ا بلقلا ناكللا نهاول يذلا :كسلاو ةسوتيؤنلا فو تف يإ لصا اذه نإؤ
 يف ةحيسملاب ةراشإلا دعاست اك اذهب ٠ سانلا 000

 هحراوجو هناسلو هبلقب ادحوم نوكيف ديحوللا ي
 ابجحجا ريمضلاو يناسلو ىدي ةثالث ينم ءامعتلا مكتالفأ

 ماقم يف هالوم ىدي نيب هفقوم ركذتيو هناسلو هبلقب ايوان نوكي اضيأ
 . ىنعملا يف ءاعدلل ءاشنإ ةينلاب ظفلتلا نوكي نأ دعبي ال هنأ ىلع ذاجانل
 ناسلب ىلاعت هللا نم بلطي يوانلا نأكف . ظفللا يف ابخ ناك اإل

 . أه سملتي نا ديري يتلا ةدايعْلا ةماقإ ىلع ل 000 5 000 ةيعلا هلاق

 يف ةينلاب لأ هنأل ذئيح هتالص لطبتف هبلقي هبل ن وهسلو د ع 1 0 م 50 7 ري 0 دال ع ىبءانلا دمتعي امبر هنأ يهف ةيكلاملاك ظفلتلا ةيهاركب لاق نم 1 ةماعلا 3 اق .م ةجح اما 0 2 1 ماد

 تادايعلا ٠

 (الال)



 4 فسم لاب ظفلت ول كلذكز , هتدلص هز م نال اح نط ح (زو اذإف ١ ناسللاب قطنلا ةءارقلا لمع نأ ىرت الأ . اهلحم ريغ
  .وزتلا عيمشلا حرت الا لو ب عاملا نبا لدم ونا يتب

 0 1 كلش ٠ ى بلقلا اهلحو -:
 لاق ثيح يديبزلل يبراخببلا رصتخم

 , بلقلا ناسللا دعاسيل  بحتسم اوه معنا ٠ دنع تنااج

 ب نازييملا باشك يفو . ناسللا قطنب ةريع ال راص مل نسف
 3 ائاقلا نأ وه . نيفراعلا دنع كلذ 0 5
 ا رح ىلإ ممظعتلاب ةبيللا يف مهوصو مدع نم سانلا بلل لاح
 0 لئاقلا هجوو ؛ هب وعام لف ىلع اولبقأ اذإ مهيلع هلقل وأ داما

 3 لامت هللا ةمظع مهيف تمكحتسا يدلا رباكألا لاح ةاعارم قلعنلا
 1 كلذب مهرمأ نأ الإ هيدي نيب ةينلاب قطنلا نم مهتعنم
 ا ع ردقي ىلاعت هللا ةمحر نيقراعلا ضعي ناك اذلو قطللاب رمأ كلذ

 2 ةالصلا نود ةاجانملا ماقم نع اهدعبل ةراهطلا يف ةينلاب

 م ال ةينلاب قطنلا نأ تملع اذه ررقت اذإ . دصاقملاو لئاسولا
 يع نم كلذ ةراثإب ثبشتلاو رومأم داف هكرت نم لب ال روذحم هلعف
 نلم كرتلا وأ قطنلاب نيلئاقلا نم لكلو . رورغلاو ةرهشلا راهظإو قيرغتل

 . ةليلج ةظحالمو عرشلا يف لصأ نيدلا يف ةهجوو
 اسلل ةفلاخلاو ةعدبلاب مكحلا ىلإ نوعراسي نيذلا ءالؤه هللا قتيلف

 باذلا يف فالخلا ىلإ ةراشإ نود ةينلاب ظسفلت نم ةالص نالطبو
 اهقف ةنايخ هذهو هيلع قفتملا وه مهبهذم ناكو ةدمتعملا ةيمالسإلا

 .اهف كشال

 (ع04)



 ةالصلا -م هغاف
 نم هغارف دعب ههجوب ىلإ

 ايا
 لاالاو دسحم انديس اع 5

 يم ىلع مالسلاو هدب

 دعب امأ ع -جلاوز
 ههحوب سائلا ل 08 1 ا افدتع 0 انقحلاو املع :٠ هلل محلا

 05 3000357 4 ةتيم# ىيفطصملا * تاجيل
 5 د نم ثدحما لباقي تأ باطخلا / نا ١

 هلذا ٠

 ل نم ل ناك دنا 06 هييذأت ف 0 00 م دهن

 ةتتلع# هيدأ 0 هتااص نم فرصا اذإ 5 س ىلع 5 05 1

 هيلع ياا نير"

 دق هنأ دجسملا باي نم لخادلل امالعإو 5
 مم : | وي ابتعا ىلع ب ويس هنأ نطي اف 2: ةتالص ههحو امالا نأ َ ش 0 هيهاكا مهرب دتسي 0 + 2

 ايو فيصتاو

 دعب هنا ءاقستس - ا تيدحا ق ءاح دقو 1 ةالصلا قا 0 نال م

 ٠ هيناه 2
: : 1 0 1 0 

 لوح هل ليق ةئاك هعادر لوحو ةلبقلا لبقتساو لوخت نماشلا قاع.

١ 
 كثلاح 0 كبار 2

 ىقلتل بيطنملا نولبقتسي ةبطخلل نيعمتسملا نأ ءاملعلا ركذ دفب

 ربانم هذهو ةلبقلا مهضعب رابدتسا ىلإ ىدأ ولو ل
 ىلإ اههوجو بيراحملا بناوجب هعوضوم اهبراغمو ضرالا قراشم يف نملسا
 تريغت نإو «هّلَع» هللا لوسر ربنم اذهو . ةلبقلا نإ اهروهظب نع

 عامجالا هيلعو لمعلا كلذ ىلع ىضمو اريغتي م مل هعضوو هناكم نأ
 | لح مهاب هنإف َ جات دنع هيدي نيب مهسولج يف ماركلا ةباحصلا يده ىإ رن راسي 0 هنعي ليوحتب هعضو ب لديي و ريخأت 1 م دقتب هئاكم 2 . م مالسالا ف انرق رشع ا ذنم راصمألاو راصعألا رئاس ف  يعما

 ل ةبعكلا اورسدتساو ه هولبقتسا هه 0 نولا لابقسا 3 1
 ممل اباتع ىلاعت هلوق لمأتو هرابدتسا ال بل

 0 /لثر



 لوكرنا اهيلإ اوضفنا اولا و وأ ةرابجت اوأر اذإو# ماركلا ةباحصلا
 ا

 8 قم الإ ربتملا قوق ابيطخت ماقام مالسلا ةالصلا هيلع هنإف
 يمتلك -

 ملعأ هللاو
 اهريغو ةالسصلا يف ةددعتم لئاسم

00 

 1, دمحم انديس ىلع م ماللسلا# ةالصلاو ع باوصلل مهلملا هلل دمحلا

 . هلع قوز راو .يتاحسالا

 : ينأي اميف مكمواعب نيملسملا هللا عفنو مكلضف ماد مكلوقام
 . قيرشتلا مايأ يف لاوزلا لبق رامجلل يمرلا (1)

 . ةالصلل ةلطبلا تاكرجلا (؟)

 . دوجسلا ةيفيك (9)
 نع انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو . باوصلل مهلملا هلل دمحلا : باوجلا

 . املع يندز بر . باحصألاو لآلو
 كي انإ قيرشعلا مايأ يف رامجلا يسر نأ : ىلاعت هللا كمحر ملعا

 رع ال ؛ ءاملعلا روهمج بهذمو ةعبألا ةمئألا لوق اذهب . لاوزلا دعب

 مادقب ؛مككسانم ىنع اوذخ» : «ةتيع» لاق دقو لاوزلا لبق يمهرلا

 - ثقو تقولاو . هلبق يمرلا زاوج نيبي مو لاوزلا دعب ل هيمر
 هدلار هلهأ ةفعضل صخر ا هيف( صخرل كلذ زاج !, عيرشتو ةجاحو

 ل

 اع انبأ لاقو هفقوم اهلك تافرعو انهاه تفقو# : مالسلاو ةالصلا

 7 ناكل مومع نيبف كلذ لفقم ةفلدزملاب فوقولا يف يف مالسلاو ةالصلا

6 



 زاج ولف . مالسلاو ةالصلا 220

 6 لاوزلا لبق ! رك رهو ضدصتخلا
 يد ةحص 4 تامل ١ مومع < رهازوب

 يضر هفينح نأ مامالا | يبل لاوزلا
* - 

 / 0 نع فوريو ؛ فوقولا ءارجلا ف ناكملا, لب 0

 مثيل يناث يف لاوزلا لبق يمرلا زاوج يف نيرخأللا ضعب هديأ لو

 نم لمعلا هب نيف هع
 يشمل :ءاسلط قمار كوسم صعب

 فرحو | ل
 لاري

 هب كوتعي ١
 1 مدد 0 5 1

 ةكاصلل ةلطبم يهف ةعباتتم تناك كاف ةالصلا يف تاكرملا 5 0

 0 تهمك 1
1 

 دنعو . فرعلاب ناطيضت ةثكلاو ةلقلا : مهريغو ةيكلانا دعب >>

 ةليرلا هيدا كولا "ةللطبو هيك نيالا تحلنلا تول + دق
 0 امنإف ابيف ع رشو «٠ ةعباتتملا ثالعلا تاكرجلا ىون ول © ةلطبم انف

 ىلإ تن يسم يضع ا بط ضاجا ليفان يدر يعلم ييك اا

 مهو 0 هللا كانت 2 ةالصلا نالطب ىلإ كلذ ىدؤيف ريألا اذه يف ملعل

 3 هيد"

 نيفكلا كوطبو «٠ ةهبجلا : ّ يا ىلع نوكي دوجسلاب
 ناتبكإ

 -لجرلا عباصأ نوصبو ع
 0  صضعب للع د دوجسلا ك !ت نمف ُ ل ع عباصأ

 ..ملعأ هب فدتخم رمأ ىل 0 0

 هلأسر
 جحي نأ رذنو ةضيرفلا جحب مل لجر نم يعف . ةنسلا هله بهزذملا ةاش لجر

 ىجأف
 , هلوقب ب

 د ل يارطبم ةاراخ قيويقوولا مامإلا ركذ 8 ةسلأسم
 لاق ل 211 رووا نأ جن كر بع

 مازصلا الإ هرذن يف لت كا هللاو ويخات *“ ا ريو مالسإلا هلا لا ب يعن

 مر



 000 يدي نيب رورملا نع هنع هللا يضر لئسو
 | .. . مسيرأ روص اتحت لصملا يدي نيب رورملا ةلأسم : باجأف
 رات : رعألا نود امه دحأ مئأي ةراتو ٠ تاغأي ال ةراتو .٠ يلصملاو راملا

 راحب ٠١ ىوركمو .٠ مارح : ثالث روصلاف مارحلا دجسملا يف امأ
 لصم الو فئاط ريغ راملاو ةرتسل ىلص اذإ وهف مارلا امأف

 1 هلو لصم الو الو فئاط راملا» ةرتسل لص اذإ رهف هوركملا اهأو

 : رئاجلا امأو

 يسودلم هلو

 فئاط وهو هل ةحودنم اال رامل» ةرتسل ىلص اذإ وهف )1١(
 .«رورملا كل ةحودنم هلو فئاط ريغ راملاو ةرتس ريغل ىلص اذإ و (؟)
 |! ةحودنم الو فئاط ريغ راملاو ةرتس ريغل ىلص اذإ و (؟)

 ةالصلا ف ةلمسبلا ةءارق

 سذم ىلع ةالصلا يف ةلمسبلا ةءارق يف مكلضف ماد مكلوقام : س
 ؟ ةيكلاملا

 0 لععو هللا لوسر ائديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا : باوجلا

 : دعبو ىدحلا ةمئ ةملأ هباحصأ»

 ىلوألا ةلاحلا : لاوحأ ة هال اه ةيكلاملا ةداسلا دي ةلمسبلا نإف

 فكر راوحلا اهمكح ر ود ا يلصأ زر َح ضربفلا 0 لسنلا يي بس نأ

 ' هنم اجورخ نا ل .فالقلا ةاعارم دصقي ملام ىل 0
 . يصألا ضرفلا 6 اهب ينأي نأ 5 ةيناثلا ةلاجلا

 كارما فخ يل نأ ةهاركلا اندنع بهذملا ر روهشسي

 سا تاما يي

 . ىف 5 3 رولا

١4 

 : امببوجوو امهم دنو امهتحاباب
 كردفلاو

 م



 درا بدنلا اهمكحو فاللخلل ايعا اهب قي
 "كلفن ما اضرف اهنوك ةاعارملا دنع 00 00 1 ةشلاعلا ةلا

 لاق . فاللخلل عارم ذئنيح هلا لاقي 59 مر هال م ةيلفنلا دصق ولو تملع ؟ يا 0 00 هللا ةمخإ تمام
 لابي م هنأ ريغ ةلصاح ةيهاركلا نإ : 0 "ب

 رولا ةيعارلا مم اذ نيسوك 0
 يف « هيلع اقفتم ة ةاعارملا بلط سيل

 أ

 فلاخملا ددع ةحصلا
 ا معت ا اعطق ةهاركلا ىفنتق 2
 , اها يفاكلادبع ىلع انخيش ةبئاح

 0 كيذجابب ل رقع كيدي اهب دشف نيفانلاو نيتبثملا ةلدأ اهيف ركذ فالخلا قيقحت يف فاما ىاىبم ةلاسر يرحنلا هللادبع نب رمع ظفاحللو ديفحلل 0 ا نبال ليصحتلاو نايبلا باتك نم زلخؤتف ةيكلاملا دنع اهتيهارك ةارأ نأ



 ةالصلا دعب ءاعدلا

 نيديلا عفرو ةالصلا دعب ءاعدلا يف مكلضف ماد مكلوق ام

 نجح مأ صن

 «املع يندز بر لقو# : باوجلا

 5 ررهشلا عوفيملا ثيدحلا يف تباث ةالصلا دعب ءاعدلا نأ ملعإ

 نر عم رولا 50 لك ربد لقف كيحأ ينإ هنع هللا يضر ذاعم

 'ى نيح نم هيلع هراكنإ ناك نإف ؛كتدابع نسحو كركشو كركذ

 0 مكل بجتسا ينوعدا مكبر لاقو# : ىلاعت لاق دقف ءاعد

 رف هنأ (هيَبو هنع درو دقف نيديلا عفر ثيح نم راكنإلا هجو

 نلذ لعفي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو : لاق ا وأ «مكفكأ نوطبب اوعدأ»
 ذه يف ىفكيام هيف نإف ينسلا نبا مامإلل «ةليللاو مويلا لمع» رظنا
 يندِرو دقف ةالصلا دعب ءاعدلا نوك راكتالا هجو ناك نإو . بالا

 كحبلا ةحص يف فاك اذهو . ةالص لك ربد لقف : قباسلا ثيدحلا

 لله

 دوصقملا تابثإو
 بكرت امو ةعورشم رومأ نم بكرم ةالصلا دعب ءاعدلا نأ اذبب رهظف

 29 راكنإلل هجو قبي ملف اعورشم الإ نوكي ال ةعورشملا رومألا نم

 اع ىلإ ناسنالا ىدؤي دق دانعلا عم ةبلغلا فوخو باجح لهجلا

 . ملعأ هللاو . داه نم لا هللا للطي: نسما. نيبتام نعي
2 

 نيديلا ١ 0
 عفر نأب : لوقأو بابلا اذه يف دلاولا يديس ىمأام اذه

0 
 ةرهشلا دح تغلب هتلدأ نإف ابيلع قفتملا لئاسملا نم ءاعدلا

 يطويسلا مامالا ركذ دقو يونعملا رتاوتملا 8 ءاملعلا هدع ىتح
 اج هنأ

 ' يكلاملا يولع نب دمحم ىبتنا ٠ ايباحص نيسمخ وحأ ةياور ل
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 ارهظ اهنوديعي مث ةعمجلا نولصي موق يف

 بهدم ىلع نوطوتسم نوعبرأ رضح نوحي نبا نر
 . نيروجأم انوتفأ 2 اذ
 ىلعو هللا لوسر انديس ىلع مالسلاو 00 0 00 مف 3

 0 ا تالف
 يلع خيشلا انخيش ققحمنا ذاتسألا ةليضن اهنع 0 تعجل همر ي

 دعي ا لاجل اف لاطأ دو « ةيألا عولب مو 00
 :. لوعتفا انيق اان يل سي يكن

 قمعتلا نم وه لب اطايتحا الو اب لمح لقت اكو  كانل 0
 ارارحأ اروكذ نيغلاب نينطوت 0

 : وتسم نيعبرا روضح يف اوكش كإو ١ نيدلا ى

 : ددعلا يف ناميدق نالوق هل ىلاعت هللا همحر يعفاشلا نأل كلذ 3
 يف هاكحو « صيخلتلا بحاص هنع هاكح . ةعبرأ 00

 تول ف يخرذألا هلقن 5 .٠ ينزملا هباحصأ ن : رم هراتخأو ءابذهملا حرت

 هبتك ةاورو يعفاشلا باحصأ رايك نم هن هحيجرت يف افلس هب ىفكب

 حرش يف هلقن 5 . فارشإلا يف رذنملا نبا ركبوبأ اضيأ هحجر دقو « ةدبدخ
 9 نيلوقلا نيذه دحأ ديلقت زوجي لهو ؛ ء رشع انثا نيلوقلا يناث بدهن

 مهوق هحجرو هباحصأ ضعب دي مامإلل لوق هنإف معن : برحلا

 | مامإلل هتبسن ثيح نم احوجرم ناكل نإو , ةيثملا هله نجري رات عر تجر تانيا وسمو لاق هلع لالا 17

 « ةلأسملا هذه يف ةفينح ينأ ديلقتب انباحصأ لوقيام اوثك : نع
 , ملعأ هللاو ها هناحجر ىلع ليلدلا ماق مامإل لوق وه ذإ كناتت

)6) 



 ةيلبقلا ةعمجلا ةرس

 ىلا ةالصل ٠ . ةيوبنلا ةئنسلا نم ةيابقلا ةنسلا توبث يف مكلوفام

 . فيرشلا ثيدحلا نم باوجلا نوكي نأ ديرنو
 |٠ ةضووسسفم ةالص نمام» : 4ع هللا لوسر لاق : باوسجلا

 نئادبع ثيدح نم هحيحص يف نابح نبا هجرخأ «ناتعكر اهيدي نيو

 امهنع هللا يضر ريبزلا

 . نع هللا يضر لفغملا نب هللادبع ثيدح نم ملسمو يراخبلا ىورو
 ىبتا «ةالص نيناذأ لك نيب : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نإو

 زالصو ؛ ةعمجلا ةالصل ىتح ةيلبقلا ةنسلا تايثإ يف نايفاك نائيدحلا ناذهو

 لومشلا مومعلا يف لصألاو اهمومعل كلذ»و ءاشعلا

 ملعأ ىلاعتو هتاحيس هللاو

 ةعمجلا ددعت

 انرقأ دحاو دلب يف ةعمجلا ةماقإ ددعت يف مكلضف ماد مكلوقام
 ؟ نيروجام

 ةباقب مالسإلا دعاوق ررقو مارحلاو لالحلا نابأ يذلا هلل دمحلا : باوجلا

 كا ىلعو مانالا فيشأ دمحم انديس انيبت ىلع مالسلاو ةالصلاو . ماكحالا

 مايفلا موز ىلإ نانيحا# ملا كعباتلاو ماركلا هللا ىلإ ةاعدلا هباحصأو

 انانإ ددعت عنم ةيكلاملا ةداتنلا تهدم لصأ نأ ملعاف : دعب امأ
 أ دلو « ىينعلا يف ةممجل ماقت امنإ لب ١ دحاو رصم يف ةعمجلا
 خيشلا لاق « ءانبلا يف قيتعلا ال هيف ةعمجلا ةماقإ يف لوألا ميدقلا
  انمجلا ةماقإ ةدعت زوجي الو ىيتعلل يهف ثددعت نإف : ىلاعت هللا هخر
 : نيببس دحأل الإ لجخاو رم

 كلن



 قاض اذإ داملا لهو . وه
 2 وت نكمي مو قيتعلا فاض

 ْ و ١ نم ولو 5 لعف كوالا نمع قاض اذإ دارملا وأ « ديبعلاو نايبصل اذإ ؛ ا
 دهو نالاتحا كوتطوتسملا كوغلابلا رارحأألا روكذلا ١ اب شع 98

 ل ا لا نحل أ ميم عي
 نيتفئاط ن 0 عنلل حبلا 1 ا

 ءرذم ءالبلا عوقوو ءامدلا ىلع 5 هدعنا -

 حابيف
 : ليقف ةعمجلا 0 5 ف ا

 0 ملقم 1

 جراوخلا ةعدتبملا نأ كلذ . ١ | كسافملا
 ر ١ : نمف ىنعل نلوقعم وها ليقو 1 د

 بتارلا مظعألا 7 دض ةفلتخم دجاسم يف ةددعتم اعمج ن

 " كوميعب اراك
 ء مهتعدب راهظإ ن م محل اعنم بتارلا مامإلا فطخ ةعمجلا غدانا د

 اذببو . هئافلح وأ مظعألا مامالا فئاظو نم ةعمجلا ةمامإ 9 ةانعم 0

 ةالصلا تاذل عجري سيل قيتعلا دجسملا ريغ يف ةعمجلا نالطب نأ ري '

 ةعدبلا راهظال اعنمو ةنتفلا فوخ 2000

 مالسالا ف نيملسملا لوخد ةرثك عم نالا ةلعلا ءافتنا تنل ثيحب

 - ةطيغا ع راوشلا ْق نولصي اهوراصق نيلصملاب تقاض دجاسملا ن نأ ىنح

 غ ةددعتم عماوج يف دحاو رصم يف ةعمجلا ددعتب ءاشنيح ل ماب الف

 جايتحالاو سوململا قيضلل هريغو قيتع نيب قرف ال ةحيحص عمال

 ةيفيلح ةلملاو سي نيدلاو ٠ امدعو ادوجو لولعملا عم رو ةلعلا

 دجاسم يف تاضورفملا تاولصلا ةماقإ ددعت راج امكف 6 5
 جيف ف

 هللا ىلعو عساو هللا لضفو اضيأ ةعمجلا ةالص يف كاد د
 : ١ 0 هللاو لولا

 0 ها1مم0/1/14 . ميظعلا لضغ ١

0 



 محرلا نمحرلا هللا مسب

 , ل نيلسرملا فرشأ لع مالسلاو ةالصلاو . نيملاعلا بر هلل دمحلا

 دعب امأ نيعمحلا هبحصضو هلا ديح

 يللا ىلاعت هللا ىلإ يحئادلا بيبحلا ةليضف نم لاؤس انيلإ لصو هنإف
 ؛ هصن اذه يولعاب يرسلا دمحم نسب دماح ليلحلا

 مبرد بيسطخلا عولط دعب يناغلا ناذألا فق مالعألا ءاملعلا لوق ام

 لبملا لهو ؟ ليلدلا امق . معن : مملق نإف ؟ ةنسلا يف لصأ هل له * ةعمجلا

 ةاملا لضفأ هيلع مانألا ديس ةنيده ينو مارحلا هللا دلب يف رمتسم كلذ ىلع

 مهر اندلا ةايحلا يف مييعس لض نيذلا هواج يف سانلا ضعب نإف . ماللاو

 بابا نولمحيو ةذاشلا لاوقألا نوديصتي ءالؤه . اعنص نونسحي مهنأ نوبسحي

 ,ةعدب يناثلا ناذألا نأ : مهسلاجم يف نوثدحتيو مهسرادم يف نوررقي اهيلع

 , قعان لك عابتأ ماوعلاو ةلاضلا ةعدبلا يهام نوفرعي ال مهنأ بيغلا نمو

 ا اباتك اوحتف اذإ . تحبلا ماوعلا ةمئأ نم مه لا نيديصتملا نأ

 ذوببلا مهريغ هلعفيام نأ اوعاشأو هيلع ماوعلا مهناوخإ اولمح ةلأسملا يف الوق
 كلف نم ةدايسلا ركذ نأب نوقدشتيو . ةلاض ةعدب وه امنإ ةحيحصلا ةنسلل

 لع ةراغلا نوبشيو ٠ اهب ةالصلا لطبت ةعدب اهنإ (دمحم انديس ىلع لع مهللا)

 3 آل : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ مهمعزب نووريو اهاق نم

 ةذاشلا لاوقألاب ذيمالتلا نوّرغيو مهسرادم يف نوررقي اذكهو . ةالصلا

 ' بارصلا حيحملا مهلي نأ ىلاعت هللا لأسأ ادئاس هواج يف قيرفتلا

 0 ىلع مالسلاو ةالصلاو , باوصلل مهلملا هلل دمحلا : باوجلا

 : دعب امأ باحصألاو لآلاو دمت

 محي



 نم ىور يدانحموللا يسوقالا ظفاحلا نأ . ىلاعت

 دهع ىبع ناذألا ناكذ١ : لاق هنع هللا 1 2

00 5 0 
 املف ةالصلا 5 مامالا جارح اذإ 0 نب بنا تب

 9. اأو و ركب يأ

 «ءاروزلا ىلع كتلاغلا ءادنلا ةاس 1 هللا 7

 حعيحصا يضر لان
 ريا لت ثيدح اذه . ع 2ك

 امبتإ كلذ لصاحو « ربنملا ىلع سلجو ةبطخلل ىأ ٠ مامالا لاف " ىسيع وا
 <جارخ اذإ :

 لع دشار ١! ةفيلخلا نينمؤملا ها تاقع نب تنائع انديس هثدحأ امههدح

 وه يللاتلا ناذألاو ٠ ةعمجلا 0 لوخدب مالعإلل (ةرونمل ةنيدملاب 0

 . 4ةلت» يب /! دهع يف ناك يذلا وهو بيلقخملا ى ا ٠

 ل 00 دوسولا 1 لوأ وه نافع نب نافع انديس ا
 راص ىتح هيلع راكنالا مدعو يتوكسلا عامجالاب هتيعورشمل ؛ داخل

 . دشارلا ةقيلخلا لمع نم هنأل ' انونس

 ناث بيطخلا يدي نيب يذلا وهو يوبنلا دهعلا يف ناك يذلا ذا
 ناذأ دوجو نم تاياورلا ضعب يف دروامو  ةيعورشلا يف للي دل
 ابيلغت ةماقألا هب دارملاف ةعمجلا موي كل

 ايرغو اقرش دالبلا عيمج يف دشارلا نينمؤملا ر ميمأ نائتع لعفب سانلا ذخأ دقو اذه
 عابتإ ىلع ضح ١ يبنلا كألع ٠ ما ءاطم ةفيلخ 2 ايوعو امجن
 الا .فلخ

 ةالصلا تقو لوخد ىلع هيبنتلا هيف يذلا لوألا ناذالا اذهف ن 7 ع رئاعش دي 2مل شمول اناس من ا
 ع | .٠
 ةعدب  امعلا اذه ةيمست ّ يمالسالا ملاعلا ةودقو نيدلاب نيذللا نيفيرشلا نيمرحلا عماوج ينو ةيمالسالا دالبل 7 1 7 1 دقو . هنع هللا يضر ناؤع ىلع هراكنإ نع ةياحصلا - رسل ةضراعم هيف ناك ولو . كلذ لوبق ىلع ةباحصلا عامر 0

 مكر

0 



 دا رو :ادوجيوم سيل هنوك نم يوغللا ىنعملا هب ديرأ نإف

 146 ردع عا الا ول لذ ١ قيتم اذن
 ل 0 يف حدقي الو رضي ال كلذ نكلو (هذه ةعدبلا تمعن)

 3 ا ءافلكلا ةنسو يتنسي مكيلع» 1 20 هلوق مومعب اهعايتاب

 0 هيلع هللا ىلص يبنلا ىمس دقو «ذجاونلاب اهيلع اوضع . يدعب
 امان يكل ٠ هلوقب مهتنسب كسها ىلع انضحو ةنس مهلمع

 < ناالإ مهتنسا نم دارملا سيلو (نيدشاللا ءافلخلا ةنسو) : لاقف
 نا ل هنأ 0 نويصالا تح هلوخدو لوبقلاب هيقلت عم

 ل ل
 . مينع هللا يضر نافع

 رب نيلئاقلاف ةيوبنلا ةنسلا ةقلاخم يه يتلا ةيعرشلا ةعدبلا هب ديرأ نإو

 يب مهي ةيمالسالا ةعيرشلا ىلع مهتءارج ةرهطملا ةنسلل نوفلاخما ةعدتبملا

 0 . طابنتسالا الو دابتجالل الهأ
 يسا ىلع ةالصلا يف ةدايسلا ركذ نأ : ةفئاطلا هذه لوق امأ

 / 2 ةالصلا هب لطبت هنآو ٠ ةعدب ملسو هيلع هللا لص

 رخ ةيلح نعو لطاب ذاش لوق اذه مشوق نأ : هنع باوجللاف

 : هوجو نم كلذ نايبد ٠ لطاع

 دحأ بهذم وأ باتك يف لقني مل هنأ ١(
 الطب هب دهعي امم اذه سيلو كلذ لشمب ةالصلا نالطبب نالطبب لوقلا نييبتعمل
 نييمدالل حلاصلا مالكلاو برشلاو لكألاك ةالصملا

 كوعد درع يه ل اب كلذ يف هدنتسمو هليلد نيبي م لوقلا اذهب لئاقلا نأ 0

 هلع ترج ام ةالصلا نالطيب دوهعملا يع رشا ليلعتلا اهدنسي ال
 متت ةيألا

 ءايعدأ ٠ ليلعت ىلإ ةدنتسم الو ليلدلا نم ةيلاخ ىوعد يهف . ةمئألا
 اهفانبأ تايب اييلع اومبقي ملام ىواعدلاو

)30 

 :بملعلا 0 ةعئألا نم



 ةغيص ف ةدايسلا ةدايز ةيعو رشم 0 ةثلعز

 ةقفتم ةئالعلا مخي

 بدألا .كردس مال اجد مي هل امين يهيم ><
 ش 3
 ىف دفع نع لص مهللا اولوق : هلوقب درا اولا 00 0

 ء امبلع ىلاعت هللا يضر ريشب نب نامعنلا دلاو لاشتما ميني
 ماقم ىلع رمألل لاغنإلا ماقم دقي 0 نب ريشي كرت ما دعس رع

 نطوملا اذه ريغ َ يث ةدايسلل اتبتم دهحأ ماسالا ن

 نيل حي 5 قفتم هه هتدايس

 ثثبدح
 كحا مامي 5

 ب ٠ ع

 ذإ عابتالا لف 0

 0 ةرخخالاو ايندلا 3

 مهنمو ءاملعلا هب حرصام ةذاشلا ةقئاطلا هذه هتلاقام نب ام ن 0
 در

 ركد ىلوألا : ااق ثيح نيعملا هتيشاح 5
 0 جف 00

 . مكتالص يف .يلوديست ال ثيدحو ؛ بدألا كولس لضفألا 6 58

 ٠ - (ىهتلا) لصإب
 يف : جابنملا نتم حرش جاتحملا ةياهن يف 0

 نايتالا لضفألاو : هصئلام «ةالصلا يف 4 0 2 يلا ىلع ةالصلا ىلع مالكل

 هيف نأل ٠ حراشلا ىتفأ هبو عمج هب حرصو « ةريهظ نبا هلاق اك ةدايسنا ظنل

 هكرت نم لضفأ وهف بدأ وه يذلا جيارلارابعلا تايركب انرمأ امب نابل
 «ةالصلا يف ينوديستال» :ثيدح امأو٠ ىوسمألا هتيلضفأ يف دازن نإ

 اعمل نركب ع وربح انما« نفيني هلا اهل ليصل ١ يكل
 ننال حلا تهدف أ  ةحانقلا يؤم لورا كلارهس
 . هتيعب 0 وه ةيميه اريإلا ةالصلا يف ةدايسلا ظفل ةدايزب ةالصلا 1

 | ةهج نم نحل , اعوضوم انيدح هنوك عم رص
 0 يبنلاو . دوسي داس : لاقي نو ءدبسي اسال

 .. لأ .ةناعيبرءاللو .. اطلع ها:
)41 

03 



 :,مجلا ددع نع ةعمشلا ةرانإ

 لإ ةيرقلا يف مكمولعب نيملسملا عفنو مكلضف ماد مكلوقام : س
 يا ؛ ةماقإ ىلإ اهلهأ ارطضا ذإ نيلماك الجر نيعبرأ اهب نيميقملا اهلهأ ددع

 0 هديدج يف يعفاشلا مهبهذمو مهيد راعش ةماقإ نوديري مهنأل
 ار تيوتا ةعمجلا مهب دقعنت نمث نيعبرأب اهعوقو طرتشب مهبهذم
 رررما مدع يف ةفينح يبأ مامإلا بهذم مجتيرق يف ةعمجلا ةالص يف اودلقي
 مر ةحصب يمفاشلل نيميدقلا نيلوقلا دحأ اودلقي نأ مه ىلوألا مأ نيعبرألا
 . رشع .ىتلاب وأ ةعبرأب ةعمجلا

 ,يركالا نييدقلا يعفاشلا يلوق دحأ ديلقت مه ىلوألا نإ : ملق اذإ لهو

 ءاب ةيرقلا كلت يف ةيعفاشلا عم نيميقملا فانحألا قح يف ىتح ىلوأ كلذ نوكي
 راطلسلا نذإ نم الوأ اهتماقإ يف ةفينح وبأ مامإلا هطرشام ققحت مدع ىلع
 بلم نك نم ايناثو . يذوب رفاك مهتيرق ىلع بلغتلا نأل هلماع وأ ملسملا

 'مهقح يف ىلوأ كلذ نوككي ال مأ ارصم دعت ال اهرغصل مهتيرق نوكل ارصم
 . نيرادلا يف ءازجلا ريخ هللا مكباثأ انوتفأ

 باوجللا

 للعب دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلا»و . باوصلل مهلملا هلل دمحلا

 + .لوفافا دير ةمأ >0 .تاضيحالا“ ققاننو

 نب يلع دمحم خيشلا ةكم يتفم ةمالعلا انخيش ىلإ انعجر

 0 ةفينحابأ نأ وهف لوألا لاؤسلا نع باوحلا امأ : لاقف يكلاملا

 تفاسم و اديبع ولو مامإلا عم غياب ةعمجلا دقعتت لاق تإو هنع ىلاعت

 (5؟)



 ٠ هلماع وأ ملسملا ناطلسلا ثذإ : الأ ء اعماق :
 ِ ةماقإ 1

اهتماقا ف دطرتشي دي يعفاشلاو ٠ 1 ا 0 3 3
 ش يف لاق ٠ كلذ 

 1 كوكي نأ 7
 ١

 يأ 5 ارصم اهلحم نوك الو اهتماقال ناطلسلا ثذإ اندنع نع. 0 جا

 اعارم الإ معي ! تيا
 ةابعارم لي اكانإ ناحل تنزف يا * يالا

لذ ةاععارمو ريغلا بهذم ديلقت يف همدع طرشي رتشي يدل 3 ل
 أفي ال ث

 ١ قيفتتلا 2
 ب اا ها علا 0 - نم ادع ل

 نم عب : حبق لوق ىل اع هبتكاس اة

 ب نأ

 هلوق ٠ هةيصئام ةعمجا كب دقعت نينلا ددعلا ا ل مهفالبخا - 2

 نيميدق نيلوق هل نأ يفاني الف ديدحلا هيهذم رابتعاب يأ يمقاشلا ملا, 0

 يف هاكحو صيخلتلا بحاص هنع هاكح ةعبرأ مهلقأ : امهرحأ 320 3

 هب ىفكو توقلا يف يف يعرذألا هلقن اك ينزملا هياحصأ نم هراتخاو بذهلا د ١

 كقول ل ةاورو يعفاشلا باحصأ رابك نم هنإف هحبجرت يف الر

 يناث ء بذهملا حرش يف يوونلا هلقن © فارشالا يف رذنملا نب رككب وبا هحج

 لوق هنإف زئاج نيلوقلا نيذه دحأ ديلقتو : اننيع لاق رشع انثإ : نيرفل

 هرصني ملام هلحم (هب لمعي ال ميدقلا) مشوقو , هحجرو هباحصأ ضعب هصن مانإ
 نم احوجرم ناك نإو ؛ ةيئيحلا هذه نم احجار راص الإو هوحجريو باح

 يف ةفينح يبأ ديلقتب انباحصأ لوقيام اريثك يطويسلا لاق . مامإلل هتيسن ثبح
 . ها هناحجر ىلع ليلدلا ماق يعفاشلل لوق وه ذإ يرايتخا يهر ةلأسلا هده

 . هبنتف ةفينح يلأ ديلقت نم ىلوأ نيلوقلا نيذه ديلقت دنت
 هللا يضر يعفاشلا مامإلل ميدقلا لوقلاب لمعلا زاوجب قلعتت ةلاسر ا

 يف انخيش مالك ها تعش نإ اهرظناف كلذ ريغبو ا اضن ف لولا :#

 . ةيئاعإ شعاب اةعمجلا 83 ب اريخلا امأر
 ينفم يميجعلا ظيفحلادبع ةمالعلا نأ وهف : اا 1 نانأ
 ل ةيداب لهأ نع لكس دق اقباس ايضاقو فشلا 0

 ديلقت مهل زوجي له يشنلا مهبعذم يف عرشلا 2277
235 



 ؟ اهيف ةعمجلا ةماقإ يف ريغلا بهذم

 .زو ىف : .هيواحم نم ةسماخلا ةفيحصلا يف هصن ام باجأف
 60 رودولو يتلا ماسر يهد تا رح نكل رئاج
 خجلا ها ملعا هللاو . هيف هودلقام

 |[ رغا ةكمب ةيكلالا يتفم نيسح حمشلا يدلاو ىراتغ لو
 "و بفرزلا قاسلادبع لع ألا ةمالعلا ةيشاح نع القت 190 ص 0 هلا ةمالعلا ةيشاح نع القت 07

 . والا ةنع هللا يضر يع 501111111 2 رم سس د ١ 1 ةاشلا امالا 004 : داع ان 5
 د ةمحر ءاملعلا فالتخاو . هيف ءاملعلا فلتخا رمآ ىلع هللا

 7 مامألا لاق ؛ قيض قا #جرح نم نيدلا يف مكيلع لعجام#©

 ب اين نوكي نأ دحأ ىلع بجوي مل ىلاعتو كرابت هللا نإ : مالسلادبع
 يسلاو لدا باتكلا حابتا مييلع بجاولاو ى ايليح 3 ايعفاش 3 ايكلام

 , هلا مالسلاو مالملا هتع طقس طقف ماع لوقب ىدتقا نمد لسرملا

 فذنب ديقتي نأ يماعلا ىلع بجي ال هنأ ىلاعت هللا همر هدارمو : تلق دقو
 مم نمف نيدلا رئاعش زارحإ 1 ةرورضلا عضاوم يف اميس ال ةعبرالا بهاذملا نم

 : هللا همحر يعقاشلا نالحد دمحأ مالسإلا خيش مامالا انخويش خيش لاق

 هج سالسو هيقت  ةّئجُجب بلطي ناك نم
 هئس ةساجنلا لسغ ماس لوقب ذخأي

 هع 3 55 ََ 5 يف ما 0 ! ل 5 7 ١

 هالعأللا لب ثا ف يق نا دقا الب هعسر ضرفب ًامكح  نرهقا اهف كيفكي

 هسثج عون ىطتقف ققأت سواسولا هم
 ووقع نحو حووب ظححت هكرتاف
 ”تصو اوجو الضق الع ري نيدلاف



 تاضمر لاله توب 7 ةلأسم يف ل

3 

 باسحلاب نوكت له ناضمر لاله عير تطل و 000

 يبي دي ا او ضارعإلاو + اهدحو ةبئلإ 8
 1 دايعألا ديحوتب لوقلا نم كلذ ىلع بتزتيام 5 00 1

 يب مالغملا نمارع در حا دقو ماع لكي موشي فال ايي
 ءاضقلاو ايتفلا لهأ نم ةمئألا هيف لثسو . ةصاخلا لان

 ةروص هذهو يكلاما سابع نب يولع ديسلا دلاولا يديس كن

 + تومرضمم .ننلعلا,ءاألا ندع نب ديا

 يكلاملا سابع نب يولع ديسلا نيفيرشلا نيمرحلا ةمالع ةليضف لرقام
 يسيدلا هقفلا ةذباهج رئاسو مارحلا هللا دلبب مالعألا ءاملعلاو ينمل

 ةيندرألا ةكلمملاب ةاضقلا يضاق ةركف يف . مالسإلا راطقأ ين يماللإلا
 ةيبرعلا لودلا عيمج نيب جحلا كسانمل ديعاوملاو دايعألا ديحوت لب
 ةيفالسإلا)

 باوججلا
 اع مالسلاو ةالصلاو . «ةلهألا نع كتولئسيول# : لئاقلا ش ءارقلا هلل دما
 نار ثوعبملا دبع

 نيدلا ةنجكلا ودل ةتاجصا هلا ل اعو . ةلم فيش ْ
 - ةلعلا كلاسم ريرحتو ٠ ةلدألا ريدقت
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 ٌ 0 يرتب يملعلا ءاتفإلا سلجم ِّيلإ هجو دقف : دعب امأ
 0 مظنلا ردلا وه ريرحتب ع علاطملا فالتخا نع 0 ة

 ىب هللاب تنعتساف ء مشلا ىعري دق هنأ ريغ . الهأ يلإ ههجو
 يداها هللاب انيعتسم لوقأف ء ررحت يدنعام بيرقتو رسيتام

 , ةدهاشملاب ةنيانلا نوما نم تادللا نب علاطملا فالتخا نإ

 3 نيدلا قرافي ال ملسلا لقعلا نأل لقعلاو عرشلا كلذ يف قفاوت
 0 .م ةفرعم كلذ ( نمف . كلذ ىلع اماكحأ عرشلا ىنب دقل

 و جحلا يف ةكم علطم رابتعإ كلذ نم» . ثيراوملا يف هتوم رخات

 نيل نك

 ئاعلا وهو رحتلا موي رابتعا كلذ نمو . اهريغ علطم نود ةفرعب فوقولا

 نمي ؛ مهتيؤرو موق لك ديع رابتعاب ةيحضألا حبذ وأ رحنل افرظ

 الإو مهقورشو مهبورغو مهاوز موق لكلف تاولصلا تاقوأ رابتعا
 0 لاوزلا نأ نيح يف . سانلا عيمج ىلع رهظلا ةالص
 أ دجت رمألا سفنو عقاولا ىلإ تعجر اذإف . اليل ناك امر لب . ذشيح
 دداشم رمأ اهقالتخخاب تاقوألا فالتخاو . ةرورضلاب مولعم علاطملا فالتخا
 ارهجالاب . ةبوجلا تارئاطلاو ةيكلفلا دصارملا دوجو دعب اميس . نيعتم

 . كلذ ريغو ويدارلاو ةيكلساللا

 8: وأ نيرهش سمشلا روهظ اهيف رمتسي ةيبطقلا دالبلا ضعب نإ لب
 0 مايصلاب موق فلكي فيكو مهلباقم دنع كلذ لثم ىفخت دقو

 ' متجفلا علطم مهدنع وه تقولا كلذو بورغلا دعب دلب يف

 ا يضر سابع نبا ثيدح لقنلا نم كلذ ديؤيو ٍفقأو : امتع هللا 0
 ' لاق « ماشلاب ةيواعم ىلإ هتثعب لضفلا مأ نأ بيرك نع

)45( 



 لالا تيأرف ماشلاب انأب ناضم. ىلع

 سايع نب هللادبع دلأق 5 1 000 0 هن

غلا ف يوما ىلا دففاو
 ل 313 رهشلا ري

 ٠ ةعمجلا ةليل هاتيأر + .تلقق ؟ لدا نإ 000
 0 - 57 ىتم : لاقؤنا 5

 2 هيو ماصو اوماصو سماع 1 بالها
 1 مالا 1ك دوخي ف - | : رك

 هان وأ يدلل امك 00 7
 01011 10 لحل ينحل مضاد يوجب و يل ا و

 0 4 3 : 2 هانيار انيس

 لوسر انرما اذكه ال :'لاقف ؟ همايصو ا 0
 5 دك فكنا جيو

 _ : .٠ هأآ هجام نباو يراخبلا الإ ةعامجلا ع
 ىلع هل بيرك ةهعجارم عم علاطملا فاللتخاب لوقلا نع 0 8 15 1 2 '

 انسلو ديعب اهضعبو بيرق اهضعب تالاحال هيق ملعلا لهأ مهف قيأ ,_

 نع لالطا لاصفناو « مهدنعامب دوبطاخم موق لكق 2000

 هنم مزلي ال قرشملا يف سمشلا تلاز اذإ ىتح « راطقألا فالتخاب

 ةجرد سمشلا تكرحت املك لب ء رجفلا عولط اذكو ؛ برغملا ين ادا

 فصنو ضعبل بورغو « نيرخآل سمش عولطو موقل رجف عولط كن
 . مهيفل لب

 : : لاذ اذه تملع اذإ
 علاطملا فالتخاب لاق نم لوق نيب قيفوتلا ىلوالاف اذه 4

 لولا ١ 00 0 5

 قح يف كلذ رابتعا مدعب لئاقلا نأب كلذ رابتعا مدعب لا
 _ ةادخا - 2

2 -1 

 لالحلا ةيؤر يف توافت ىلإ يدؤي ال افالتخا اهعلاطم تفلتخا ي نا
 _ ا 5 1 لاق 5 لوقو 1 بورما :

 ىلإ ىدوي اهفالتخا ناك اذإام ىلع هرابتعاب 3 قاليخا نإق كن

 ا م تملع [؟ دالبلا علاطم فال © ٠
 اهضورع فالتخا ىلع ينبم 7 دلب لك ضل
 دق فاليحالا اذهو ؛ ءاوتسإلا طخ نع مهدع وك ل 0

 الفا ةيؤر يف فالتخا هيلع بطل يلوم
 ا

 دعب ِيدلب نيب ل
 + نع ندع لالطا رو

 هيلع بترتي اشحاف نوكي دقو , امهقفا يف هدعب
(2)639 



 5 ه2 تول: 1ذكتم كلذ
 0. هلل دادسلا متيو قلخلا براقتيو رمالا مظتني قيفوتلا ادهمبو ؛ 2

.2 3 
 ع

 ُ ١
9 1 

 ا . ماعلا عيمج يف مغي ال ذإ نالزخا رابتعا ىضتفي ٠ ًّخ «مكيلع , مَ 2 مغ نإفو كثيدحو
 ع فرعي ال نيمدقتملا ءاهقفلاو حاصلا فلسلا نأ ملعاو

 :اذإ ص ايعمجأ لب . هرابتعا مدع وأ باسحلا رابتعا يف لصأ ميدق لالخ 1
 ع نيقاوم يه لق ٠؛ ةلهألا نع كنولئسيو# : ىلاعت لاق .ء ءيش يف كلذ ١ الملا كرتشي الو سانلا هيف كوتشي ءنبب رهاظ رمأب تددح تيقاوملاف ىلألاب يبرم دهاشم رمأ لالحلا نال كلذ . لالغا ةيؤرب ةيعرشلا ماكحالا

 . هل ارث ركذلاب جحلا ٌصخو مهرومأ عيمج يف ماع اذهو #جحلاو سانلل
 ناف باسحلا فالخب . لالخلا ةفرعمل ماع رهاظ دح تيقاوملل سيلو

 يف باطضإلا لوصح عم سانلا ضعب الإ هفرعي ال صاخ يفخ رما
 1 نييساحلا نييو ةسقن باسحلا

 رمأب تيقوت هنأل . رومألا لمكأ انتعيرش هب تءاجام ناك اذهو

 0 لاق دقو ءهمومعو كلذ رسبت عم .هحلاصم نع هتاعارم هلغشي

 نا نيف ءاذكهو اذكه رهشلا . بسن الو بتكنت ال ةيمأ ةمأ انإب

 لب ٠ لالفا تابثإ يف ةيمألا ةمألا هذه ليبس نم سيل باسحلاو ةباتكلا

 يف عجرن فيكف اذه ررقت اذإ ؛ لاكإلاب وأ ةيؤرلاب امإ كلذ يف ةربعلا

 ”-هدصارم ىلإ تفتلن فيكو . نييكلفلا ىلإ يمالسالا اننيد ماكحأ
 نع - 8 . 7 0 2. ش١

 00 اذه نإ ّ ىري وأ ىري دل هاو ؛ لالا ةدالو يف مهمعارمو

 4 ممل عجرن نأ نكمي لهو , يدمحملا مقتسملا طارصلا يوبنلا يدهلا

 . 1 وع تااخ مايصو ءاليإلا يف رهشأ ةعبرأ صيرتو ءاسنلا ةدع ديدحت يف مهاوقأ
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 تإ هللاو هيو 00
 ب هن قوما تادابعلا

 ١ لم كلذ

 ربغو الافكلا ي

 متلك تإ 3 هللا لإ هودرف 06

 ررتعي نأ 5 ب الو «اليوأت ا يف متعزابت تإفؤ ْ أ

 ريخخ كلذ سال 0 ل

 « هباوصب مكحلا هجني د امه هيلع ه درو 01 0
 يعم ءلإ

 لمع نم كلذ سيلف 6 ةبراقتم ةيفارغج ١ ان 07

 تادعو 0 ةزللا ير
 اقباس هانمدق امل ةلكم ال ايي نع ميسفت امأب

 انيبت يده ىدملا مل 5-2 7 َه حاصل بلي

 هللا عمال ادعو ءاثدحم .ىألا ,
 اهم رومالا رششو 0-1 هيلع هللا للص دمحم اي

 ىلع داّتعالا زاوجب لوقي مهضعب ذإ ةمألا ءاهقف نم ةلمج هيف قلاب “أ ؛
 بناجن طقف هب سانكتسالا ىري مهضعبو 2 ايلك ًاداهتعا يكلفلا تاسح

 وحبلاو لئاسرلا ابيف تفلأو" رظنو فالخ لح ةلأسلاب ؛ 0 اي
 لإ ا تبيجحأ امنإو ء امهداريإ لحم اذه ن ا, ةيما
 طفل دعا



 حييوارمتلا ةالص ددع لوح

 اق ىلع جيوارتلا ةالص ةدايز يف مكلضف ماد مكلوقام
 ١ ب ال مأ لصأ

 دب اهيف بغرم ةمس خوارتلا نأ ملعا : باوجلا

 رز لع

 .ى هلوق 1
 رفتام هل فغ اباستحاو اناميإ ناضمر ماق نم : مالسسلاو ةالصلا

 3 , ةعكر نيرشع ابتالص ةيفنخلاو ةلبانحلاو ةيعفاشلا لعجو ةهبند

 3 5 هللا يصر كلام نع ىلاعت هللا همر مساسقلا 1 رك ذو

 نب ىف فالسقخالا ببسو . ةعكر نيثالثو اتس نوكت نأ بحتسا
 . لقنلا يف فالتخالا

 رو نومرعي سانا ناك : لاق هنأ نكامور نب ديز نع كلام ىور دقف

 . ةعكر نيرشعو ثالثب هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نمز

 بز يف ةنيدملاب سانلا تكردأ سيق نب دواد نع ةبيش يأ نبا جرخأو

 نالثب نورتويو ةعكر نيئالثو اتس نولصي ناثع نب نابأو زيزعلادبع نب رمع

 ىني يدقلا رمألا هنأ ىلاعت هللا همحر كلام نع مساقلا نبا ركذو

 . ةعكر نيئالثو تسب مايقلا

 اء كو اهردق يف نييعت الو اهتالص يف ديدحت ال خوارتلا نأ اذبب رهظف
 © لدعي مل يبنلا درو ولو ءلئاسلا همهفك نامث ىلع ةدايزلا نع يبنلا
 57 ميلظت نا يايسالإ وا قلو: ىلع دل ةورتقل ةناحبملاو مع اناليع

 ملا لحفر ١ كلذ ىلع اودازو ةدايزلا نع يبنلا اومهف ول مهلقت ضرأ
 0 دهعو هبابش ناوفنع يف مالسالاو ةباحصلا هرقيو يناثلا ةفيلخلا هلعفي

 00 مكيلع» هل لاق دقو ةنس نوكي الو ةعيرشلا فلاخت

 نم نيلجرلا دحأب اودتقا» : لاقو . هيكدعب نم نيدشارلا ءافلخلا

00 
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 ه هالإت» يبل ادهع يف ةعكر نيرشعب ناضم ف "رمعو حا ا ب .  5ع 0 سابع نبا نع يورم ثيدح درو لق هنأ
 لمعلا ةاق لوزي هفعض نإ : لاقي نأ ء م ديف اي ' ٠ . د يف اوما د ين

 ملعا هللا» . هنع هللا تيدح ي : 35 0 اهيعض ع
 ديس تل يل يجر رم ان

 حيوارتلا نع ىرخأ ىبيف

 جيرارتلا ةالص ةعبرألا ةباحصلا لعف له مكلضف 5 كلفن
9 

 1 الا

 9 تنسو ناضمر ماحض ضو هللا ن نإ» : مالسلاو 0
 «رخاتامو هينذ م مدقتام هل رفغ اباستحاو انامعإ ةقانو هنا 7

 نم ةليأ تاذ دجسملا يف حيوا ارتلا ةالص هلع يللا كور كا دق

 يف اهرضتتلا مت 2 فكللذك ةلياقلا نم للص مث سان هتالصب ىلصت ناصب

 تبأر دق : لاق حبصأ املف ء ممبلإ جرتت ملف « ةئالا يلا يف دج

 ضرسفت نأ تيشنخ الإ مكيلإ جورحلا نم ين و عدم شن

 سابع نبا 00 ددعلا يف ضطخإ

 . ةبيش يلأ نبا هجرخأ . رتولاو ةعكر نيرشع لص هنأ امهنع هلل ين

 . رتوأ مث تاعكر ينام مهل مهل ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هل“ 22 . ا اج فارأ
 ممأ اذه

 0 ركب نإ اند نمل 27
 ميوارتلا ٍ
 لجرلا ىلصيو نيق ةرفتم اعازوأ دجسملا فو مهتويب يف 00 7

 هتاللصب ل
 ةفالخ نم ردصلا مرا رمتساو طهرلا رمع انج

 هللا ىضر رح
 ءىراق ىلع ءالؤه تعمج ول ىأ نإ ا لاف دب يت

01 



 م مل بمك نب ينأ ىلع مهعمجل مزع مث عمجأ ناكل دحاو
 00 لاقف مهئراق ةالصب دولصي
 2 ىىراقلا ناك دقو . نيرشعو ثالشب : ةياور ينو . ةعكر
 لوط هنع هللا يب 2

 ا

 قناع . يي طعلا ىلإ ١ ماج 0 ١ هساقن انفقلا

 م اغإو ١ ةرجه 1 ا احصلا ثتلذ ىلع
 2ك

 ْ 0 3 5 م 1 4 » هنوم دعب اهتيضرف 6 نما هنال دحأاو مامإ ل
/ 2 0 

 هيعمل دبع نب رمع انديس نع يف تيلص دقو يلعو ناهع انديس نمز يف
 ل ال قيص كلذ ف ناملو ثالث كورئويو ةعكر نيثالثو ةتس ةنيدملاب

 ؛ بع امعلا ىرجو هنع هللا يضر رمع ديس هلعف امب ذحألا رثك نكل

 . ملعأ ىلاعتو هناحيبس هللاو ٠ راضنمألا رثكأ
١ 

 دلب ىلإ دلب نم ةاكزلا لقن مكح
 رطق ىلإ رطق نم ةاكزلا لقن مكح نع يدركلا ةدمع ينلأس

 ؟ اهمكحام

 دبحأو كلذ اوعتم مييلع هللا ناوضر ةثالثلا ةمئألا نأب : هعبجأف

 ع هللا يضر ذاعم ثيدح رهاظب اذخأ ىكرملا دلبب اهفاتصأ يف اهقيرفت

 1 مهئارقف ىلع درتو مهئاينغأ نم ذخؤت ةقدص هيفو

 2” 10 ىإ دلب نم اهلقن هركيف ىلاعت هللا همحر ةفينح ينأ دنع امأو
0 02 3 0 1 

 هب هدنع

 َ ا الؤف امأو ١ ميلعت يف عفنأو جوحأ» بيرق
2 

 حب زومج له ينلاس م عل

 ؟ مهاردب كلذ لادبتساو ةاكرلا يه

 0 دمحم هدلاوو دوسلا نويع زيزعلادبع خيشلا هباجأف

 رهو مظعألا مامإلا بهذم يف كلذ زاوجج ءاجحلا رداقلادبع

0 

0005 



 نا ناك 1[ نه بكف # هل فتات
 0 ١! اذه

 5 دك

 لاو

 ةفعاضم 9-2 نيمرخلا تاريج مهو مكئارقف ع يع 0

 هَ

١ 5 

 / ةحل حااع وكول 0 ا ل و
 ةيهاركب هاهفأف ايكلام

 ١ 1 0 ا

 كلذ دعبو ىلصو ًاضوت مث فاوطلا يك لبق هءوضو ضقتنا ىعسلا مات دم
 وهأ هقلح دعب جحب مرحأ اذإو ال مأ حيحص هيعسو هفاوط له هسأر قلع

 : نوروجأم 3 باوجلا انوديفأ ؟ نراق مأ -

 0 ىلع هل ركشلاو هلاضفإ ىلع هلل دمحلا : باوجلا

 تر. .هلاونم نع نيكلاسلاو كا هلاو دمحم انديس ىلع مالسلإ
 . املع ينإ

 ابوجو هقح نم ناكف ةكمب وهو روكذملا لجرلا ءوضو ضقتنا تح
 هيتعكر 7 مداعإ

 0 رو

 ْ و اعرش اىودعم

 ناكملا نامزلا فرش اد

 دعب
 علا 0 هقلحخل ةيدفو نر يده همزليو ٠ كلذ 0

0 

 : لاقف يدها يف مرحلاو للا ا 0
 ١ ا 2 اهلا تك : ١ 5

 ' ا يدها ٍِ م ةيخذلا لوقل طرش ىدفها يق اندنع ع و ب 5 رشا ماخ
 ب

 ىده لكو : ةنودملا يف لاقو . مرحلاو لحلا ننب ©

 )5 ١٠١



 ' 5 5 مرا 6 هتيرتشا نإ ةهرحنشت نا كيزخ 5 5 0 5 ص
 اا ا ل ا يملا أ مرجلا

 8 ' مرجلا هلرح لت يس 1 5 18 ا

 1 0 8 لَها ل - ليما ومو يسخللا لاق . هقرعب بفمي مه لو و ار - 0 ف 0 ا دي املا ياا ,ناقو +. .توحرف نبا ثم قو
 0 8 هلا * هل

 , , يمفاشلاو ةشئاعو نيابع. قنا .لوق وهو: يسع حجار وه 0 ري لادسع نبا هراتمخاو نكاس اهب نكي مل ىنم نال ىنمب تقرت د ارو ةقرعي ه6 7-53 1 و 7 / فيقولا ناك املإو ٠ كلذب هيف سانلا دبعت "لو هفوكوب
 . فأ .دشو نبا هلقت انباحصأ نم قاحسإ وبا يضاقلا

 ا . ها يعفاشلاو ةفينح ينأ لوق وهو طرش ال ناسحتسإ 202 رع ادعو لا ازحأ هعنور عراف هاا ا ب رعب نور وون احا وأ نلعب ناجم لع باطلا لو
 بح خيشلا كسنم ها طرش لحلل هقوس نأ نم هانركذام بهذملاو

 . دباع هظيشلا ةيشاح عم
 0 9 ١

 ةمرجم اهابر مث ةكمب قوسلا نم ةمامخ ىرتشا لجر يف مكلضف هللا ماذأ مكلوقام

 نامحلاو ةرمعلاب مرحي ةراتو عبي اهنمو لكأي اهنم دالوأ اهنم دلوت ىتح ةكمب صفق يف

 0 ؟ ةنس يف جحي مولعملا نمو هتيب يف اهاح ىلع
 "كس ىلع مالسلاو ةالصلاو . باوصلل مهلملا هلل دمحلا : باوجلا

 55521 00 ُ باحصألاو لآلاو دمحم

 لكذ ١ علا يلف هلوخدب مرخلا ديص نم راص هنأل ء ال أ ا ا ا رس ةرخأ ءاوس لإ ٠ 7 0 م ا

 و

 . ١

 6٠١ :4) رع وو عج
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 نيعمجأ .
 م ةفيلخلا يذ نم عمر نأ هيلع بجاولا له كسنلا ءانأل ةدب 54 0 ةنيدلا نم رفاس نمع لاؤسلا رثك دقف : دعب أ ةكم ىلإ ةرونملا ةليدملا 000

 نيب كلج عفو دقو ةرمعلا وأ جحلل ةفورعملا ةيرقلا غبار 7 مزمل فالوخالا .

 ؟ كلذ يف انتامز ءاش

 رمو رحبلا عيني قيرط ىلع رفاس نإ هناب : فيعضلا دبعلا باجأف
 دق هنال ةفيلحلا يد نم مارحالا هيلع بجو ةفيلجلا يذ ىلع هقيرط ىف

 ةفحجلا ىلع هقيرط يف رمي ال ةدج ىلإ رحبلا يف لرن اذإو تاقيملا ىل رع 7

 ىلع رمي مل اذإ ريتعي امنإ تاذاحم اب مارحإلاو . اهل ايذاحم لب 0 اننا تافبل
 0 هيلع بجو تاقيملا نيعب هرورم دعب تاقيم تاذاحملاب مرحأ ولف تافيب

 ىلع هقيرط يف ٌّرمو ربلا يف ةكم ىلإ رفاس كإو ؛ مارح] ريغب تلد 1
 م لا زوجي هنإف غبار نيا

 نإ مهضعب لصفو ٠ مضفا غبار نم : مهصعل 0 ًَ لاقو ٠ لضفأ ةليم

 ب لل ف يذل نم ةمازحاف مارا تتارودطحا نم: روس لا ضلال

 ىلع رمي مل نإو لضفأ غبار نم همارحإإف نم“ مد , 0
09 



 2 م ٠ تاذاغ 1 ولا قد تاذاحم نم مارحالا بجاولاف غبار نإو غبار نم رم مارحإلا بجاولاف غبار ىلع رم نإف ةفيلحلا يد

 را دوك ١ يما سقخ لي ديو اهب نزتا لسعلا لال كلذب تح ةلحهما تل ةسسبو ردبلا نوب روس

 0 ل يك لاق نكل ةعيهم لصألا يف اهمساو
 يا (يداوبلا ضعب ناكس الإ اهفرعي داكي ال ةيفخ موسر

 ا نم اطايتحا مارحلالا س انلا راتخا ملعأ هللاو اذلف

 0 نم ةربخ هل نمم ةعامج تلأس دقلو : يبطقلا لاقو ؛
 ا ار نم انلحر امدعب ةمكأ

 .افولا ةصالخ يف لاقو . رامخنا در يف اذنك ها اهيرفت غبار
 , ناّدو اهلفسأ ةيوتسم ضرأب ةململم ةبضه ةمجعم نيشلاو قيركسك

 رحبلا نيبو اهنيب اهتمي نع اهب لصيو سمشلا برغم يلي امم نيليم
 صم دع لبن اوجب ( ضرف نع. ل

 ملع اضيأ اهيفو ةبقعلا لصأب يثشره ةبقع دجسم اضيأ اهيفو ةكم قيرط

 . يدسألا هلاق ليمب ةيقعلا لود ةنيدملا»و ةكم نيبام قيرطلا فصتنم

 للص هللا لوسر نأ هثدح هللادبع نإو مدقتام بقع يراخبلا لاقو
 اي لينسملا كلذ 0 ثم نود ليم يف قيرطلا راسي نع تاحرس دنع لزن ملسو هيلع هللا
 ها 7 ١ لوأ ينو : يدسألا لاق ء ةفحجلاب'

 آلا 8 هيف عمتجن ءام عرهص امهدنعو ء ليمب يشره ةبقع 10 ايم ثاتاينب رلعلا
 يشره ةتو

 نم هلوزن نيح جاحلل الزنم ناكملا اذه ناكو ةميدق
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 صضعب دوجوم نادحسملا نتاذهو 2 ةمئألا دجسم هلأ لاقي



 هديعب نيدجسملا نيذه

 ؟ايرغلا نع ةعفلا روت رح ا د ديف ذاع ين ينام“ اقيرط نما, ل
 ريدمسا" لقو ةفحعملا ! ا :( 3 !١ دنع ١ ا 7 ل الإ ناكل درعا يا

 سا. 5 1 و ِ هنأل هكنم اوم ١ رق 0
 ةفمحجلا لوأ وهو ١ ٠ ناكل 17 رخي هيلإ ا ع

 وه ةقحملا 5 5 3 30
 امسي هفورعملا ةيرقلا غبار ا ١ لآ ةيدايلا كَ

 ريعب ةقحبح حا دبصلا ف 5 0 ُ 7 مالو ف ا 2 اهرخا, ةنيدلملا لع

 يي رح قيلامعل نأ 9 لك ا ذنأ 2 هاثن ' اما نإ - اوج ا ١ . تي تاع

 لي -ف هعيهم اهمسا ناكو ةفحجلا ال في ايس «ءاجف ة عسب 0 ا
 وزنك هبركي نس داع ةوحخا هللا
 1 5 3 س ل ناوشو 8
 2. 2 رحبلا شيبس نم برقت ةيرق : اق 0-00 د دبع

 5 نجر ١ ةقحخس | 00
 مولحتجا

 ا 1 ف فجاو 1
 مَ فئألا دعب ةدحوببج غبار : ةصالخلا 3 نسم هاو هةهمجعيو نيغ اي 7 ف ١

 نور سلا فو . ةفحجلا دنع داو جار ركذ ثيدحلا قه : ةفححلا

 يو قيرطلا 0 ةفحجلا ةيتث واولا حشفو ىازلا نوكسو نيفل

 نيمرحلا ل ءاوزبلاو هيفو قيرطلا ابيلع ةفحملا ةينث روزع

 ةصالخلا فه 3 0 دنع داو نطب «ءايلا رم زو ص غبار : هي ا

 ةفححلا نم اليم رشع ىبنثا ىلع ةحلاه ركب دنع ةيرق ةبلك روغصت هيل 7

 اذه ىلعف ةفحجلا يلي امم ديدق فرط دنع داو كار © نروب
 نيبو انيك ناذللا امههركذ مدقتملا نادحسملا قرشلا ةهج ن .ما اهفرم ةفح

0-0 

 ةيفيلرللا ىذز فيينقاوللاو "تيوس ,وتتلا يف لاق لامشلا ةهج ن ل مو ليم حس
 بج ُ
 - دك يبات يقارعلا ندملل ململبو كرقو يم

 اروع ماما 9

 3 7 ١

 50 ٍإ تل 12 ةييلع يشب ١ ياكل كا 0
 ىلا هاذ ؟ ماذاح ١ قر -

 رد ها لضفأ اهدعبأو اه

 اذإ 0



 |. ىدنع نيحأف ةفحجلا زواج اذإ يندملا نأ : حتفلا يف لو
 يس ب نمو « ةياورلا رعاظ يف هللا همحر دمحم مالك عمج ره 2 دك ع هلبق لقنو ٠ ةفيلحلا يذ نم مرحت نأ لضفألاو ف
 6 .مم مرحأ ناك ولو هأرجأ هنم مرحأف رخخآ تقو ىلإ أ مث
 ا و دو لالا ني قو الد اذهب نع دعت

 راتخما 5 ةياورلا

 م هسا

 ا نا عا يقرا اع رورملا مدع دنع ربثعي امإ تافاحناب روق نأ ةدامسفمو حفلا يف اذك ملا اب مرحي مل مو : هلوق هسفو
 _آ اناقيم هدعب ىذاحي ناك نإو اهنم هيلع دحيام رمخا ةزواحم زوجت
 يعاشلا يمتيفلا رجح نبا ةمالعلا درا نع رلا نحانعياحأ كلان
 9 نم مارحإلا يرصملاو يماشلا مزلي ال هنأ نم ةكم يف هب هعاتجا نيح

 رحبلا ةرابعو . ها لزانملا نرق وهو تيقاوملا رخل هتاذاحم صيلخ نم ب

 دبعلل ةعبارلا ةجحلا يف ةكمب ةيعفاشلا نم ملعلا لهأ ضعب يل ركذ
 بهذم ىلع يغبنيف تاقيملا اذه يف ةلصاح تاذاحملا نأ : فيعضلا

 هنإف ةفويرعملا ةيرقلا صيلخ نم لب غبار نم مارحإلا ملي ال نأ ةيفنحلا

 1 يماشلاو يرصملا مارحإ نأب هتبجأف نرق وهو تاقيملا رخآل ايذاحم نوككي
 اهلبق همارحإو ةفورعم نكت مل نإو ةفحجلا ىلع رورملا امنإو تاذاحماب نكي
 يدلا غبارب ىمسملا يداولاب رورملا مدع دنع ربتعت امنإ تاذاحملاو طايتحا
 اي نم نيمدقتملا نيدجسملا نم برقيو يشره عاركب قصعاي

 عي مث غبار نيتاسب يف ةلبقلا ةهجا بهذي مث رحبلا ليبق ىلإ بهذيو
 كلكم اهدح ماو ينرغلا ضعبو يلامشلا اهدح وهف رحبلا يف

 هس نم اهدح امأو
 ىتلباقتم ديدقو ةيلك نال ديدق فرط نم
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 دءدح يث ةعقاو جاجحلل ا ل
 هن ١

 | ١" فملا هييرفلا '/ ٌ

 ةقحملا م هر كل ا 5
 ١ - . 5 2 دل 0 ٍ كيه

 لاقع مخ ريدع دحيم هنظاو ةفحيإللا ' 8 ةرخلاو 3
 ع 1 25 7 5 0 > .٠ هم ٠

 0 ه١ اناج هر 1 وعل ءادج قسيرطلا ع 8 مسي ٠ ةقححلا < رق انما هيا ل 3

 0و دك هال يق سم ار رو

 دع هيفا عيش نيدع مخ ريدغ : ضايع لاقب «٠ ةفحملا 0 حبس
 ةةطرا هلوري دمح ذو 4 0 هللا كو ١ ملبارم 00 ُ را هليااج >0 نه 0 2

 وعلو بدها ١
 هذخأو ةرجشلا تحت هب رهظلا ملسو هيلع هللا للص هئأل 0 -

 اضن مح

 ثيدحلا ؛ةالوم اعف ف ةالوم ا نم مهللا» : . ها هلوقب 5 ٠

 يذلا ريدغلا هيلإ فيضأ عاجش لجر مسا مضلاب مخ اي 0

 ثالث ىلع ةضيغ مسا : يوونلا لاقو . كانه داو مسا وأ فيلا

 ظفاحلا لاقو . اهيلإ فاضي روهشم ريدغ اهدنع ةفحخحلا ص 1

 لحي نأ الإ ملتي نأ ىلإ شيعيف دحأ ةضيغلا هذبب دنوب ال : ي

 ل 47+ يدا ةرضنيا ىو ايلا ىف اجا:
 , اييلإ ةنبدلا

 تاقألا ضعب يف هلزني دجسملاو ةضيغلاو ريدغلا هيف يذلا ناكلا الب

 اع ان .ه ةعيشلا جملا تاقوأ يف هدصقيو قيرطلا عاطقوب جام 9
 نادجسملا هيف يذلا . ناكملا نم ةفحجلا فرط نم 00 دعي

 نادت

 نإ ريع نولعفي لواعدب
 ا

 وه 1 مهسفنتاأ برضو ءاكبلا نم 00 م. 7 ْ 1:

 ١ | اض»
 ١ ني نور

 ملسو هبحص هل هو
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 روبقلاو رزئانجلا ماكحأ

 املع يندز بر 5 باوجلا , ىديس < ريس اهتيفيك امو اهمكحامو لا ةرايز ف 0 ماد مكلوقام : س

 3 ا ياسلا» 52008 دحو هلل دمحلا
 ,هلاو ودعي يبن ذا م ل 7 9 35 َِ 2

 يا : دعبو نيعباتلاو

 ريل لآل كلذو مالسإلا ردص يف ةمرحم تناك روبقلا ةرايز نأ ملعاف
 نيف اهدنع نوكرشي روبقلا اوراز اذإ و رفكب دهع ىئيدح اوناك

 ٍ ل انيكفي ديحوتلل ةداشإو ةعيرذلل دس الوأ اهترايز نم َح رضا

 ريقلا ةرايز (هاليَمَم هللا لوسر مهل نس كلذ نم اونكمت املق مهت

 0 ركذت اهنإف اهوروزف الأ روبقلا ةرايز نع مكتيبن تنك» : لاقف
 تن كلذ ةرمث نأو ةنس ىركذو ةربع ع روسقلا ةرايز نأ مالسلا هيلع نيبف

 لامعألا ىلع ثحلاو ةينافلا ةايحلا ةميق نايبو ىضم نمب رابتعإلاو ةرخآلا
 ذارفلا ةكرب لوصحو ربقلا باذع نم فوخلاو دوزتلاب ءانتعالاو ةحلاصلا
 هنمجر ةعسو هللا لضف ىلع كلذ لوصو يف اداتعا تيملل باوثلا ءادهاو

 ا . ميملع 0 قوملل ءاعدلاو
 لع 0

 0 ةريخآلا لزانم م لرش لوا .ريفلاو 0 قع نأ ةمعت

 5 ل كل انس اهمكحف هازال رفح نم ةرفح وأ ةنجل
 ماكحالاو ةيعدألا ةيقبو . بادآلا مزتليلو هب فاطُي

 ملعأ هللا
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 ثيلملا نيقلب

 بانك

 نم صنو لصأ هل له تيل نقلت يف
 ؟ ل مأ كلذب ىدعتقيف 4

 يد دا اق 8: امنع 3 5 اهب رأ
 بر ٠ يتيمسف اع نا نسيف راضتحالا دنع : اهلا . .0 لقد : با |

 د ا ناو ١ أ مغ 7 نيتداهشلا ا

 كف رسوب ب هيجل لوطتب ا قيرشملا درع با تاع ابا نا وا نما 3

 او 3 رخأ دك

 للص هلوق كلذ ليلدو .٠ اهليدبتو هتديقع داسفال هنورضخب نيذلا : 7

 همالك 1 ناك
 رخ نم نإف هللا الإ هلإ ال ماتوم اونقلا : ملسب ين

 هيلع قفتم مسقلا اذهو 0ةنجلا لخد هللا الإ هلل ؟

 نيدبتجما رغكأو ةيفنحلاو ةيعفاشلا هتبئأو نفدلا دعب تيملا نيقيت : ناك

 يبلاعثلا» يبطرقلا مزج كلذبو هنع هللا يبضر كلام نع ىرخألا ةيلرلا يه

 ثيدحلا هتوبث ليلدو ىلاعت هللا مهمحر يقابلادبع خيشلاو لخدلا بحام
 هللادبع نب ديعس نع ةنسحلا دصاقملا هباتك يف يواخسلا هب 9

 فرعي 00 ثيدح وهو هنع هللا يا 00 ةمامأ يبأ ني

 | فمن
 تع جدلا دقو 50 لامعألا لئاضف يف هب هب لمعي ن
 نيئمؤملا عفنت ىركذلا نإف هريكذتو هاننأ ندم 0 0 ' ١ رمز ل

 املا زنكو رودصلا ءافش يبحاص اضيأ ب

 ملعأ هللاو

 لقب



 ربقلا يف ناذألا مكح

 ربقلا يف ناذألا مكح نع هللا همجر دلاولا ديس لكس
 الا . لاقف ءاهقفلا نع هيف تيملا

 انديس لع ماليسلاو ةالصلاو باوصلل مهلملا هلل دمحلا

 5 رئاسو

 رم وأ رضحب اهيغ تبلط ةعامجل ةنس ناذالا لعف لوقأف : دعب ام ُة 0 0 5 0-00 1

 7 دمحم
 هيس

 اا ةداعلا ترج عضوم ل راكبو ةقلدزمو ةقرعبو عماج وأ 0 ص

 نب 3 مرعب نافل ريصلا و حور امك كللؤا عيجابو صخب
 ا نر رتل سلا لخالا لعدن قو نارك دوما قع نا رماد ناك

 يروض يف اذكو ةيعفاشلل افالخ ةعئاقلو اهريغ بلطت مم نيميقم ةعامجل

 الف يف ةعامجلو ةالف يف وأ رفاسمل بدنو رهظي اميف يلافك ضرفو

 الا لب ةحابإلا اهنم سيل ةسمخ ماكحأ هيرتعتف اهريغ اوبلطي مل نيرفاسمو

 دع ناقرزلا يقابلادبع (حرش) يف اي بدنلاو ةهاركلاو ةمرحلاو بوجولاو

 عونأ ةثالث ىلع وهف ركذام ريغ يف هلعف اأو ليلخ رصتخم

 0 ةماقألاو ىنمعلا هنذأ يف هتدالو دنع دولوملا نذأ يف هلعف لوألا

 0 ٠ هبدن ىلع بهاذملا ءاهقف صن دق اذهو عملا

 ملا نع هيب نيطايشلا درطل ةنفالا ياو دو « ريكن الب راصمألا

 ايا رقما ل 1 ل نم مهرارقو مهروفنلو
 ةرفس 8 95

 ل نم هدوع ءاجر رفاسملا فلخ هلعف : يناثلا عوبلا

 35 " ”اهعب ىداتقي نم

1 

الإ اصوصنم هرأ مل اذهو
 لمع هب ىرج هنأ 

3 

 * دافلا

0 ىلع يحب بلطي ثيح ةبسانم هيفو امال
 

 . هرفس نم هدوعو هنطو لع

 )؟١١1(



 تينا ديو منيح تيملا عضو ةيعب تقلا أ ليف: 530

 اهلا
 ::يحتمالا ل ف نكل هصوصخت .ملسو هيلع هللا ل عدلا |

 . نيرخأتملا ضعب نع ىكحي اعيش الإ ارث مآ الو طوخ كلذ نعي
 هناك دولوملا نذُأ 8 ةماقالاو ناذألا تك 9 يف ملعأ 0

 كك سيق !

 فعض هيفو ابنم جرورخلا ويف اذهو ايندلا لإ جورخلا ل 5 وأ ةدالرلا .

 ركذف الإو ةماقالاو ناذألا صيصخت ىبلعأ فيقوتب الإ 1ك
 تبثي

 9 اق همالك ها ةجاحلا ءاضق تقو يف الإ لاح لك ع

 . هللا هه

 ىرحأ ةلأس

 دتشاو ضاخنا اهذخأ سقوبلا ضرأب اندنع ةأرما يف رع ماد مكلوقام : س

 يه انيبو يناثلا فصنلا يقبو اهنطب يف يذلا اهدلو فصن جرخف مألا اب
 اهدلوو ةأملا كلت تتامف اهرافظأ ةيملا تبشنا ذإ ةلاحلا هذه ىلع اهدلرر

 لوقي نم مبنم انؤاربك فلتخا مزاوللا اهيلع ىضقن نأ اندرأ املف اهجرف ل يذلا
 لسغلا بوجوب : لوقي نم مهنمو . ةالصلاف نيفكتلاف طقف لسفلا بومرب
 ؟باوصلا يف مهيأ . ةالصلاف نيفكتلاو ميلا

 أرما اسعبأ

 َ ِ 1 مال مأ اساح

 انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو 0 مهلا مراسل و
 م لدا

 باسحلاو رشحلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعسباتلاو ب , هاملع د 9

 صالخلا ىلع مكحن له تتامف اهصالخ فصن جرخ ةأ



 ٠ ىلا لاحلا ناك ثيح

 يروج :مالعلا لوقل كلذو اهجرف نم رتتسا امل مميتلاو اهندب رئاسل
 مت هلسغ لقأو» : هلوق دنع بالطلا جينم حرش ىلع هتيشاح

 1 يدل نع اهنرجم دع ابنا ع جرف نم رهظيام ىتح ىأ
 مربع همأ جرف يف روكذملا دلولا ضارتعا دنع هنأ كش الو

 ىح ىطعي الف ضرتعملا دلولا امأو . كلذل مميتلا بجيف امامت جرفلا

 00 ةمالعلا لوقل همأ نم ءزج هنأك دعي لب لصفنملا
 رصفنا اذإ دلولاو ٠ ىلاعت هللا همحر يربوشلا نع القن بالطلا جبنم
 حلصلا يف امهادحإ : نيتلئكسم يف الإ لصفتملا مكح ىطعي ال هضعب

 راج رح اذإ : ةيناثلو ٠ لصفني نأ لبق تام مث ليتساو حاص اذإ هيلع

 . اهأ صاصقلا بجيف هتبقر
 يزحف رهاط دلولاو دلولا نم وهف ةميشملا وه يذلا صالخلا امأو

 نم الب مالا نم اءزج تسيلف دلولا اهيف ينل عا ةميشملا فالخ كلذك رهاط

 . ةسجن يهف دلولا

 *) هزجلاكف صالخلاب ةامسملا ةميشملا امأو : يموجبلا ةمالعلا لاق
0 

 ... ودل دلولا م الر مألا خف
 نعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا لطول هللاو



 روبقلا شبن ةهارك

 ةورع نع ؛نفدلا باب» يف أطوملا يف كلام لوق نع - هيب ها

 ؟ هانعمام هماظع شبنت نأ بحأ ال حلاص لجر ىإإ تل
 ماظع شبن هوك ىنحلو عيقبلا يف نفدلا هركي 4 هكا < تا ف . 0 5 ا 4 1 1 6

 9 3: ا 2 ب 1 - ع 5

 + متع نم هب قخا وهف تيكا“ هيف .ماداغ ,ربقلا :نأ عيلجمم حلاصلا
 ام عضم دعب تيملا ريق لوحتفي ميغا ا مولعم وه امل اذه. ا
 3 ' افلا

 وا 1 9 ١
 ملا بناح و نقدي هماخع نسم ٍ امف الح هنأ لما

 د ل يب ل نظلا ىلع 38

 رحقلا باذع لوح

 مدع نم ريقلا باذع ةماع يف مالسإلا يأر يف مكلضف ماد مكلوفام
 ؟ لويلا نم هارحمالا

 زرتخي الو لوبلا نع هزضي ال يذلا نأ ميرككلا لئاسلا اهيأ ملعا : باوجلا

 ةالص هل حصت ال ةساجن لماحو . هبايثو هندب يف اسجن نوكي هبايثو هندب يل هم

 ثيبخ ارذق ريصيو ِوبق يف بذعيو رئابكلا لهأ عم رشمتو ةدابع هل لبن ال
 سانلا نم نعلل اضرعتم ةكئالملا نع اديعب رشعملا ليقث ةحئاللا ههرك رظنا

 كرابت هللا نإف . ةلماعم وأ رفس وأ ةالص وأ سولج يف هروابت نم د اج

 ةالصلا ةحص يف طرش بايثلا ةراهطق «رهطف كبايثوإ» ريزعلا هباتك ل د 1
 نيفكاعلاو نيفئاطلل 6 رهطو# : ىلاعت لاق . رهاط الإ دجسملا ل 0

 َ ثيل نا 1 يع ةالصلا حاتفم» : : هد 2 لاقر ب دوجسلا 1

 دعب الإ ثدحلا ةراهط نوكت 31 ١ ًاضوتي يح ثدحأ ن ا واهل

 كبايث ثولتت الل امئاق لبت الف لوبلا يف هزنتلا تردرأ اذإ 0
 هتعمل 1 فروا احلا كني 3

 لاف لاعت

 نار



 ل يحج نيفيفتملا رتنلاو تلسلاب كارسيب ةساجنلا لزأ مث . ةيوبنلا

 رت 0 جسسسيو لوبي ءالهجلا نم اريثك نإف وبي مل هنأ نظلا
 يرو ول - ا

 0 0 الا اذه يف ىكي -ظلاو هطايتحاو ههّردت مدعل يلابي الو رطقي

 و نلكشاو نيدلا يف عطنتلاو ةسوسولا ىلإ هب ىدؤت ينلا ةغلابملا نم
 5 5 .لغلا ةبلغو ةعاطتنالا ردفب هيزنتلا دصقلاو رمسي نيدلا نإف

 رحافلا ولغلا ىل ا لادتعإلا دح نع مهب جرخ نأ ماوعلا صعب فلكيلا

 كَ 0 هعما ناطيش ةراهطللو 2 اعنص كونسكعي مهنا لوبسكم مهد

 نإف عدتوإ رتل مظعألا لوسرلا ةلس 5 هلك ريخلاف مهئاوغال نيرهطتملاب

 ءدسإلا يف هلك رشل كلاو ريصقت الو اهيف ولغ ال ةحيمسلا ةيفينحلا يه

 ملا وهي هلك رمألا سأر نيدلا يف هقفتلا»و بجاو ساوسولا نع ءاهلالاو

 ن هيلع لخد ناطيشلل اباب هسفن ىلع حتف نمو ميقتسملا طارصلاو موقلا



 تسبملا ةميلو

 رمد دبر لسا كادر فسد
 : انوديفأ ؟هلذ فام

 1 رجم ودب مالح كيلا ها

 . مهتيمب مهلافتشال مهلحم لإ ىلا

 اودعباو اماعط رفعج لآل اوعتصا» : لاق همم ل 0 0
عن ءاج امل هلهأل كلذ لاق ؛مهلفشيام مهءاج دي

 امإو رفعج ي

 اماو . هوركم هب لزن نم ةدعاسمو ءانتعالاو ةبحملا راهظإ نم هيفامل كلز 0

 نارقلا ةءارقل ناك ناف هيلع سانلا عم ماعطلا نم تيملا براقأ ']
 م

 مري ةراتو ١ هركيف كلذ ريغل ناك نإو سأب الف تيملل هيخ 2

 اديشر اغلاب ةبرولا نم هعنص يذلا نوكي نأ الإ دحأل هنم لكألا يغبنب ال

 يف تيملا هب صوي ملو ةكرتلا نم عنص ولام فالخب هنم كال عرس

 تيملا ناك ول امأو « كلذ زوجي الف هيفس وأ ريغص ةرولا يف ناك وأ هنن

 لاق . هتيصوب المع هديقنت بجو هشلث يف نوكي هنإف هتوم دنع هلعفب صو
 امأو , ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . ةيغو يوارفنلا هيلع صنو ءاهقفلا كلذ

 . ملعأ اميف هل لصأ الف عبس وأ ثالثك نيعم تقوب عنصلا ديد
 ملعأ هللاو

 ؟ةيعفاشلا دنع همكحام . ةقيقعلا نم لكألا يف مكلضف ماد 0
 با

 ةقيقعلا 0س لكألا ا روب 0 املع يندز ب لقو 5 هلل ا جواتلا

 ال2 ةصخلا# اينكحشت ان عوطتملا بها 2
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 نآرقلا ةءارق دنع لافطالا زازتها مكح

 , نآرقلا ةءارق دنع لافطألا زازتها مكح ف مكلضف ماد مكلوقام

 نيروجأم انوتفا . مارح مأ زئاج وه له

 8 دعبو , ماده جابنم نيعباتلاو هباحصاو

 .يا ىواتف ةيشاح يف يدابعلا يلع هللادبع ةمالعلا لاق : لوقاف

 زد عب نم نامزلا اذه يف عقي اميف ةبلطلا ضعب لاس : ةروهشملا
 لاق : هلوقب نياجاف ؟ وأ لصأ كلذل لهف نوزع ةءارقلاو ريبكتلا

 فالخ هنكلو . ةوركمب سيل ةالصلا ريغ يف زازتهالا نإ : يوانملا فرشلا

 ىلإ ركذلا يف يفنلا وحن ىلإ جاتحا وأ لاخلا بلغي مل اذإ هلحمو را

 ستح
3 

 رق نإ دوركمف ةالصلا يف امأو ء بلقلا ةهج ىلإ تابثإللو نيمثا ةهج

 :هليذم ١ لافطألا بادو باتك ين رجح نبا ىنعي بيجملا ةمالعلا لاقو

 سا زازتهالا نع لافطالا ىأ مهابني نأ هيقفلا يأ هل ىغبنيو

 'ةيعفاشلا طعب :/ ٍ أي : 1
 : صضعب ةرابعو .دوبيلا لعق نم هنال ةيقرشملا نادلبلا رئاسو رصف

 نفادكنا 0 5-000 َ 5 2 #50

 8 رادامو لاطاام دعب لاق م زازتهالا ق دوبيلا اوقفاو صم لها لا

 ةيناع 1 1-0 8 0 ١

 رم راض اذه نألا كاذب سيئ هركذ يذلا ىنعملل زارتهالا نع ىبنلا

 نم هلال ١ يح يوت 5 0 :
 ١ دي هبكتي ا نا يعبني هنا هديويو «ءىراقلل 0 هلا هيف ةداع

 1 كه هزآ' * . طا ََ 5 ٠

 هنيد نم وه اميف رفاكلاب هبشتلا دصق نأل اذه يف ةمرح 00 ٍ ,ء ىلإ 1 ان كلذ لعف نميف ققحتي امنإ روذناف مبنم وهف موقب
)1١14( 



 . ةروهشملا ىواتفلا ةيشاح نم ب
 ههننب تان

 ةانراملا اب و ه 1 : رح
 ىلإ مدحا ماق اذإا ثتيدح نك يواسملل ريغصلا عيماجلا 3 0 !

 ليا لاق ىلا هدوبيلا لياتت © لياتي الو هفارطأ نكست الل

 ىلإ ىحوأ هنإ ليق اميف هببس لب مهبولق عوشخ نع ءيعلز ا
 اهلحف اهمظعت داكت الب ليئارسإ ينب رجح يف تراص ةاروتلا نأ 9
 ذذلت اذإ ناكف . اهب اهالحف ءايميكلا هيلع تلزنأف يدبألا همناز 5

 0 هدعب دوبيلا اهلمعتساف ١ هبر مالك ىلع ابرط لياتي ةدللا تجاه 3

 بارخ
ِ 

 هليق ص اده اهذحاف كيلإ انده انإ 5 ةدافولا موي .نموم لوق ةلصا لقب

 ١ . ١ َ  5 2 0ا 3 5

 مهلعف ناب 2 ىفطصملا ربخاف مهعالص يف نولياتي يأ نودابتي اولعجو

 اها اصيحضص لصالا ناك نإو . حيحص ريغ ثنلذ .,

 نيعمجأ هباحصأو هلاو دمحم انالومو انديس ىلع هللا لصو



 ىرمم تامامح عبرأ حبذ نمع لاؤسل باوج

 0( ىلعو ىفطصملا اتيبن لع ماليسلاو ةالصلاو ىفكو هلل دمحلا

 يل نإ دعب يبلق ع رص الو «املع يلدز بر ءاقولاو قدصلا لوأ

 نزولا هيلع غو :هتارعا رسم يضخ و مصل هازال: رطملل روحا
 ىلا هيلعو هوحلو ةيصولاو ةبطاو ءارشلاب هكلمي ال هنأ حصألاو ءاليتسالاو

 ينمو يتاسلا ىلع ]الور ءازخلا تنوي 0 دماعلاو يبانلاو
 رع مرحيف حصالا ىلع ةتيم راص اذيص مرخنا حيذ ولو دماعلا فالخ

 يمقلاو ماهتاو مامحلا نم ءاملا يف بعام لك نأل هايش عبرأ ةروكذملا ةلزانلا
 ىحب زعم وأ نأض نم ةاش هيف قوطم لك نم اطقلاو ةتخافلاو سبدلاو
 . ةميقلا باميإ سايقلاف الإو مهغلب فيقوت هدنتسمو ةباحصلا

 ملعأ هللاو



 تالمالطعلملا



 قالطلاو ةحكنألا يف لئاسم

 لبر ىلع هيهتبل دقعي هنأ قفتا لجر يف مكلضف ماد مكلوقام : س
 0 . ققادص ةجوز لكل اونيعو دحاو سلجم يف هيلع امبتخأل نادقعي

 2 ؟ لاير فلأ وهو
 ةباب دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاب باوصلل مهلملا هلل دمحلا

 : دعبو باحصالاو

 لم ناك ثيح لاؤسلا يف روكذملا ح حاكنلا دقع نأ : باوجلاف

 كاسلا ديفي 5 لاير فلأ وهو ثالثلا نم ةجوز لكل مولعم قادص ىلع
 ! 0 ذئيح دقعلا نإف عضبلاب عضبلا ةلباقم دقعلا يف اوركذي ملو

 ارتشا نع دقعلا ىلخ ثيح لدابتلا ىلع ىلع ءىطاوتلا ىلإ رظن الو

 ع ل ثيدح يف هنع يبنم لا راغشلا حاكن نم كلذ سيل

 فشلا نع ههللع» هللا لوسر ىبن» : لاق امبنع هللا يبضر رمع

 فيني سيلو هعتبا لسرلا ةحجوي نأ لع هعبا لجلا جوزي نأ راغشلا

 مامألا جابنم 00 درونلف بهذملا يعفاش ل ائاسلا نأ ثيحو ١قادص

 : اهصنو يلحملا مامإلل هحرشو يرونلا
 وهي نيحيحصلا ثيدح يف هنع يبنلل راغشلا حاكن حصي الب

 01 امهنم ةدحاو لك عضبو كتنبا ينجوزت نأ ىلع يتنب ىأ اهكتجرز
 نأ يتنب كتجوزو كتنب تجورت : لوقيو هنم كلذ لبقيف ىرحألا

 حمألاف كلذ نع تكس ناب اقادص عضبسلا لمجتي مل نإف تركذام

 'لكلا مهم 20 لمكنو روكا كلي 0 ءافتنال نيحاكنلا يف ةحصلا
 كارو ملا راغشلا يف ةلخاد تسيل لاوسلا ةيضق نأ نيف لوقا

 . ملعأ هللا»و . حيحص اهيف حاكنلا

 )؟؟١١(



 ىرخأ دلفي

 مث قلاط : اه لاقو هتجوز عم عزانت لجر يف مكلضف ماد مكلوقام

 مث ةليوط ةدم اوسلجف هني عجارو رادلا نم ةعاسلا نيب و

 هيلع بجوتيام انوتفاف . قلاط قلاط : لاقو . ةرجاشم مهني

 ٠ باوثلا مكلو انوي
 : يعفاشلا يشرب

 للعم دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو . باوصلل مهلملا هلل ديل

 : دعب امأ 6 باحمألاو 5

 5 دنا يدركلا تكاميلس خسيشلا مالك نم لصحتي يذلا ٠ لوقأف
3 

 رع

 قالطلا طبر نم دب ال ذإ ءيش هب عقي ال قلاط جوزلا لوق نأ | هيواتق

 هناق نإ معن ةينلاب ال ظفللاب اعيرص ٌأدعبملا ركذي وأ اهبطاخي نأب ةجيزلا
 ىلاط اب طبت يلا ةنيرقلا نم كلذ هل افوق ناك ينقلط هل اهرق دعب

 همك ةيعفاشلا دنع كلذ يف نيرظنلا بوصأ ىلع قالطلا هب عفيف

 . ها هئاغلِإ ري مل هحيحصت نكمي ثيح

 هب دصق لب اضيأ قالطلا ءاشنإ يناثلا قلاطب دصقي مل نإف هيلعب

 ينمصع ىلإ يتجوز تعجار : هلوقب هتجوز ةعجارم هل ناك ألا دبكأ
 هطرشب ريغ اجوز حكنت نأ دعب الإ هل لحت ال لب كلذ هل نكي مغ:

 ملعأ ىلاعتو هناحبس هلل



 | ىرخأ ةلالتتن

 نب اقالط اهتقلط نالف تسب ةنالف نإ : هظفلام بتاكلا بتكف نالف تسب يل لم بكا. قو اكل لا فقط لوكا

 , را اهرت يلع ةمرحم تحبصا كلذيو « ةثلاثلا ةقلطلا يه هذه نأب املع
 . عيقوتلا ىرج هيلعو ؛ يريغ اجوز حكنت ىتح يل لمت

 ار مالكلا اذهب ظفلتا مل يننأ لاخلاو يلع عقي اذامف : لئاسلا لوقي

 . بتاكلا هبتكام

 رب ةباتكلا نأ ثيح ركذام لاخلاو قالطلا عقي ال : باوجلا
 58 هديب بتكي امب ظفلتي نأ اهعرقو يف طرتشي جوزلا نم تناك

 يمأب نأ هطرشق قالطلا ةباتكب هيغ رمأ اذإو ١ قالطلا نم بتكيام

 نب 1 كل نول هيفا فرم تناكلا مسام قطا يردك
 ْ . ينامي ديعس نب نسح هلاق . ملعأ هللاب ء طرشلا دوجو مدعل

 ديعس نسح خيشلا ةليضف هب ىتفاام : هلوقب كلذ ىلع دلاولا ررقو
 ع عالطالاب كلذ ملعي 5 هب ىتفملا ةيعفاشلا بهذم صن وه يناعلا

 ٠ قالطلا ةقرو بتكي نأ بتاكلا جوزلا رمأ اذإ» : مهدنع هصنو ميبتك

 «عقي ال قالطلا نإف قالطلا يف هلكوي

 هللا ناوضر مهتمئأ نم اذكو ةيعفاشلا انتداس بتك نم هانمهفام اذه

 .ملسو هيحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ملعأ هللا . مييلع
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 هل هسرت له قداس انزقأ ريغ ال ننقل قطنو هسفن تشاط جوا نأ
 نيقفوم ملزال . مالسلاو اذه يعفاش هبهذم جوزلا ىأ لعيلاو بال ال ءأ

0 

 : : 9 2 ب ! 5 8 0 1

 1 دإ قد ا 2 مازرم هعنجور عجاري كلا قنا روح معلا ت لا

 ع ىكاصب افويسم فقالتولا اذه 3 -ا قالطب اق ةكل :

 نحب

 ديدج رهم» ديدج دقعب الإ ابتعجام هل روجن الف ةدعلا تمت رنا أ
. 

 5 د

 نكاتقلطعأ تبتبفيس و اذكو ء ديدحا دانقلطلا تق از
 تبث
 ار

35 

 ممعا هللاء  هريغ اجوز حكت ىتح هلا ىن ١ ١ 0 ' 3 3 ع

 اعم سلسرملا فيشأ ىلع مالسلا» ةالصلا» نيملاعلا بر هلل دمحلا

1 8 

 املع يند) بر لقو . نيعمجا هبحصو هل

 حك : هل تلقو بتاكلا ىلإ تبهذ لئاسلا اهيأ كلوقف : دعب امأ
 ةقلعم هل تلقف ةقلعم وأ ةزجنم بتاكلا كلأسو تاقلط ثالث يتجيز

 عفلي امج ب ِ لب لعفي ملف قيلعتلا هب عفني امم تبتاكلا قلعي نأ كدارمو قيلعتلا نين
3 

 ةرجنم اي

 فالطلا تيون اذإ اثالث كيلع عقاو روكذملا قالطلا نا : 5 ا
 هاا َ لح

 1 اوق كعفني الإ تاقلط ثالث يتجوزل بتكأ كلوقب كلوقت
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 را كنأل كايإ هماهفتسا دعب ةقلعم ان بكي
 يس رميا كعشتي هيإ لصفلا لوط دعب امأو ٠ قالطلا دعب هتاصول

 0 رلمقرو نم دافتسي 5 كنم ردصي مل قيلعتلا» فيكف كنم
 00 أب لوقلا امأو ء كربغ اجوز حكنت ىتح قالطلا تيون 7 نإ ةيسفير 314 138 ىلع ءاشبو ء اهساسأ م ةيضقلا ايف ادل
 ىمجإلل افئاخم ريتعي ذاش لوق وهف ةدحاو عفي دحاو ظفلب
 4 ةعبرألا

 ا ا اريتعم ءاج فال مخ لك سيلو

 لكك



 قالطلا يضتقيال دبا

 يكلاملا سايع نب يولع ديسلا ةمالعلا ةليضفلا 5

 ةدلاولا نيب ديدش فءالع لصح دقو هع نب 5 0 ماذ مكلرفام
 7 و 3

 مل كلذ نكلو تيبلا سفن يف اهدحول هتجوز لزع ا! أ نادي ره
 ف ةعيزلا اهءانبأو هحجوز جرخب نأ يثدلاو ىلع يسخأ ضرع ذدييي نبل يف ةعبرألا اهءانبأو هوز رخب نأ قدلا 0 راطضا اة
 و ٠ اهرقب تععماف لئاسول ىعشب اهيضري نأ يخأ دارأ رمألا ةيابانا هلإو ءاهقلط» افوقب تعسماف لئاسولا ىعشب اييضري نأ ىخخأ داأ ل عاف تي . هيلع وعدت تحبصأو يخأ تهرك اهنأ ىتح يتدلاو بضغ كلذ راثأف اهي, .

 اهئاقب يف لهو . ةشيربلا هتجوز قالط يخال حصي له مكلضف ماد مكلو اي
 : اريخ هللا مازج 5 هندلاول باضغا

 ةقلط قلط ول معن . هللا ىلإ لالحلا ضغبأ وه يذلا قالطلا لعألا ,
 . كلذب همأ اضر لوصح نظ نإ سأب الف اهعجار مث ةدحاو ةيح

 ىرخا ىوتف

 . نآلا تعاض ةقولا نإ مث انا 7" ةقررلا لع علطي مو بئاكلا بكام في ل جورلا نأ الع الا انام . 0 ٌ ةيحوز رام باكلا بنكف . يجوز قالط ةقرر بكأ : بتاكل لاق لسد لل
 قدما قالطلا عقي كلف لاّوسلا ف ركذام لاخلا ناك 0 ل : 0 0 7 ا |

 امأو ع« ةينلاب ةنورقملا جوزلا ةباتكب وأ جوزأ سس "0 3 1 8 2 د ا ةيفللاب فإ م 55
 قالطلا ةباتكب هرمأي مل جوزلا كا كسح ْ
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 د 00 قمملا ةجوز ىف وك ا

 ,يلصلاو هلا ىلع ركشلاو ةلاضفا ىلع نإ
 مالصلا نيكلاسلا * باوجلا
 /”رمو ٠ هلانم ىلع ن ١ حسو نأ لو أ

 ع ا 0 ١ لاق دنن 0, ةفينح اهلا لوق كلذ نمو هنازيم ريم يف ينارعشلا مامال

 ا ةجوز نا : هيتياور ىدحإ ىف دمحأو حجارلا ديدحلا

 انو !اغ اهلثم دي فوقلا

 ةدم ىضَم ىدح جاوزألل 5
 ل لوق مه اسبل ف شيعي

 09 عسرأ صيرتت ابنأ ىرحألا ةياورلا ف دمحأو ىدقلا ق

 ولو ننس 00
 رويل ل َُ ٠ ةافولا ةدع ةدم ارشعو رهشأ ةعبرأو 7 لمحلا ع .

 ب رمع هلعق يوق وهو يعقاشلا باحصأ ىرخأتم نم ةعامج بجو
 ٠ ةباحصلا هركتب مو هنع هللا

 رمفاشلا دحو ةئس ةئامب ةفينح وبأ هدح بلاغلا رمعلاف لوألا لعب

 ين

 معلب صيرتلا ةدم جوزلا لام يف ةقفنلا بلط اهو ةنس نيعبسب دحأو
 ىنبزم ىلإ رمألا عجرف اهنع فخم يناثلاو ةجوزلا ىلع ددشم لوألاف بلغلا
 رفب ةمئألا فالتخا يف ةمألا ةمحر باتك بحاص هلاق اضيأ هانعتو ناربلا
 ؛ ىلاعت هللا همحر يدا يدتعللا نمجلادبع نب دمحم خيشلا ةمالعلا

 كذب اليلعت طبضأو اكلسم لهسأو ةليلد ىوقأ ةيكلالا بهذمب : تلف

 : هوجول
 مع نب ديبع نع امهدانساب يناجزوجلاو مرثألا ع لوألا ا

 “ كلذ تركذف رمع ىلإ هتأرما تءاجف رمع دهع يف لجر ا :-
 ةعبأ يدمعاف ٠ لاقف هدتا مث تلمفف ننس عيأ ىصيتف يتلا 2

 دقق اهقلط لاقف ؟ لجيلا اذه يلو نيأ : لاهم هكا م تلعب
 00000 اهل : لاغت

 ٠ تجوزتف تىش نم يجوزفف يقلطتا : رمخ
 ' ثيدحلا

)0174( 
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 هل ع رع فوري دعا اق لاق مث ىنغملا يف ةمئدق
 مع 3 < ةماا
 فلاخم هل ةياحصلا و 7

 : هيل فرعي م هوجو َ

 ص مهداتسإب هريغو» يف احن وجلا ىور : يناغلا هيا

 : ب 6 0

 دعي تعلو 0 ين اهقلطي مث نيس 3 دعت دوقفملا ةأرم
 1 زاديرعلا خيبر بخ هويقفلا هور مج كا ارتعوب وما ا هال : م ٠ م : ١١ ةمللا ١ ا اف ١ أذ هع

 جالا ا تا 8 3 1 55 : ع ١

 مهل ةالمم يف ريبزلا نبا هب ىضقو هنع هللا يضر ناثع هب ىضقو هيأ
 0000 ا 0 م ل
 عار تناكف رح ملف ةياحصحلا ب ,ترشتنا 000 نو

 كغ
 ترشتنا اباضق

 اهلثلا شيعي يتلا ةدملا دوقفملا اهجوز ةأرملا راظتنا نأ : ثلاثلا هجولا

 ىلع ةيكلاا صن دق» . اعطق حاكتلا عطقب ررضتت ةئاملاو نيعبلع ا

 اهرمأ عقرت انزلا اهسفن ىلع تفاحو ةباش تناك اذإ اهجوز دوقفملا ةأ رم

 ةسيشعل ياس عبرا هدر 1 دوقفما اهجمز رطظتني ا : يفلطيف يضافأ 5 كيا ا ١ ات ْ ان... ذل ءلالا

 ةليوطلا ريمعتلا ةدمب فيكف حلاصملا بلح ىلع مدقم دسافملا ردو ةدسفلا

 اعضق حاكنلا كد ررض اهيف ققحتي ين

 ةقفن دوجو مدعل امإ ةقفنلا نع لطعتت دق ةأرملا نأ : عبارلا هجولا
 اهررمضت عم كلذ دوجول 1 دوقفملا لام دافن م اهدوجول وأ ااصا دوقفملا دنع

 ةيال يضاقو يتفم رماع دمحم نب دمحم خيشلا لاق : سماخلا هجوا
 بلل ب دمتعملا لع ةيغرشل هلا ماكحألا صخلم هباتك يف اهباس راع
 3 ةيككلاما

 عبرأ دوقفملا لجأ لعج اغغإ رهاظلا : ثحب ل أ ااو ”١١ هميحضص ؟! هل
 الب ايف هدوجو نظي ةهج لك يف هنع بيقنتلا و ثحبلا ل األ نيم

 ةدم ترظتنا دق نوككت يتلا ةأرملا ىلع ليوطتلا نم ةدملا ل 0

 رهظيو اهزدأ كلر زج.( اع رودقلا "رع تبصر ١ نون ةيملغلا "© 0

 ةنفل ثحببلا نما بجي 1 .اردقت لقأ مدقتملا نمزال ةبسنلا 5

)655( 
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 يلو قاشملا نم كلذ ريغو دسيبلا راظننا مدعو يهب
 كَ 7 تافاسملا تيرقو ثحبلا طئاسو عمجأ ملاعلا

 هم

 يف تلهس

 ى, تامالعتسالا رئاود دلي لك يف دجوت 5 وأب معن

 3 0 روح هدوجو نظي يك ماع لادبب هم دلب يا ل 1 ا ا 1 1 دل 1 3 1

 الملا نمض ص نوكي نا نسحلالاف هيلعو ةريخو ةدم 4

 3 ع . ر امر 2 "4 لإ وأ كلذ نإف ةقفنلب ررضلا لوصحو مدعلا تابلإو

 د ىلعا هللا» اب رارضالا مدعو دسمافملا هيدا م

0 1 
 كي هبحستا# هلا لعو دمحم انديس لع هبا لصد

 و



 ىرسسخأ ىوتف

 اا ا لو نقبحلا يجافلا دع رجح ةارماو ل جز قاض
 يضاق ىلإ مهعفرو مصاخت مهمصاخو 000 ا

 0 <وبك يفنحلا يضاقلا ةرشابم لهف حاكيلا داسفب مكيف

 ل
 ةدعإ

 0 يلدز ب لقب : بارجلا

 ىراسلا م ادمتسم لوقأو . هللا لوسر انتالوم»و انديس ىلع ىصأو هلل ديت

 : تباوصلا ىلإ ةيادحلاو قيفبنا

 . ةيوكذمل ةدعاقلا يف لح ديف همكح ةلزنم دقعلا يفنحلا يضاقلا ةشابم ف

 نمسا هل اهي كح ل حاكنلا كلذ داسفب مكحمي نك يعفاشلا يضافللا سي

 ةحصلاب ىفنحلا مكحكو: : هصئام ةقحتلا يف رجح نبا ةمالعلا لاق : هك

 هها ةحصلاب مكح عاحلا فرصت نأ هبهذه ناك نإ خوزتلل نئاب

 يلو الب حاكنلا ةحصب ىبضق ولو» : جابتملا ىلع هينغم يف بيطخلا ةمالعلا لاني

 نقاط لامتك ::هييكح قطتي 1 قسافك هتداهش لبقت ال نم ةداهش

 : :ملعأ هللاو هانلق اميف حرص كلذو اهف نلتغا

 #ع 5

 هتدلاو تلاقف ةجوزلا تجرخ م اهجوز مأ عم ترجاشت ةأرما ف مكلرلاد

 عقو لهف اثالث قلاط : لاقف . اهقلط كيلع يناضرب ةجوزلا 0
 . رجألا مكلو انوتفأ ؟ مكحلا فيك مأ روكذلا



 ام مدعل قلطت ال :١

 هب طسرب ام (ةيفاشلا دعإ | با

 ,ى. و اهلقط لاؤسلا يف هلوق امأو ءاهيلع لدي بي 5
 م يذلا انتد : .ةكعلط هرم جدلا تارا وا عك 00

 ىف عم لوعفملا وأ ريخلا عم أدعبملا ركذ طضشلا نأ : مش
1 

 0 .اهقلط) نأ هدغو ا اذيأم ع
 رن كالدك لوعفملا نأ 0 قلاط هب طبترب ال ا انك 9

 ناوسلا يف هي

 لصو بادشاو قيفوتلا يلو ىلاعتو هناحبس هللا, ةسانا .لصو . ةيادهلاو تلا ىلء ١

 ىلا

 ع

 339-0 َ م

 رع لسو هلا
 ' . نيعمجأ هيحصو هلأو ديحم اندن

 . ملعأ هللاو . قالطلا عقيف ةيكلاملا دنع امأو

 كف يمجوز عم ترجاشت ينإ : يهو ةلأسملا ةذه يف مكلرقام

 ثالثلاب' : اه تلقف «تامرحملا ثالثلاب» : يه تلاقف «قلاط تنأ' اه
  0 4 1 0أ ١

 .رئام يردا ال جايا نم ةلاح يف انأو اهوق تددر دقو «تامرغلا

 0 نم لصحام ىلع ةمدان اهلهأ تيب ىلإ تبهذ اذهبو
 ينم ثدح دقف تامرحلا ثالغلاب افوق يددرت امأ . ةديحاو ريغ ةقرطب يننأب اثالث مظعلا هللاب مسقأ يننإف انآ اما نم تدصقام ىننأ + لل وأ ,تاف انأ امأ

 77 .ىبعوو يروعش رح ينو ذل
 ةدحاو ةقلط هب عقت اذهف قلاط ل كلو امأ باو ا

 دب للا قالطلاب ينعم لصتم وهف تامرحلا ثالشلاب كلوق امأب
 مهمل م اوتمل

 نم ا عجاري ال . تلق» علا ماع 6 ا ر, تلاقف : هنرقل كالا ع هيعمل اوسلا رمهاظو ثالعلا قالضلا هب عفي قل 0

95( 



 ىرسخا ىوتف

 ةينما قالو الماح اهكرتو ةبرغ يف ةأرماب جوزت لجر يف يف مكلوفام

 هدبب رخآلاو عوصمب امالحأ . نادلو لجرللو . ةنباب هنم تقزرر
 دقه باب لطي 1 اهعكلو 4 امييبأ ةافو دعب ةنبالا هذهب ناملوب

 اهرخأ ماقف جحا دصقب ةنبالا اهقفربو ةدلاولا تن 1 نآلاو مألا نم ا

 57 ةلاحلاو لهف . ةيعرشلا اهتناضح ءاضقل اهذحخأب بلاطي ةدهب 0

 هألا اهب بلاطت يتلا ةفلاسلا ةناضحلا فيراصم عفدب روكذملا ذيب فلكي

 ىلإ تنبلا ملستب ةروكذملا مألا فلكت مأ . اهيخأ ىلإ تمألا مف حا نألا
 يلولا بهذم نإف ةلاحلا هذه يفو لباقم نود هيبأ دعب يعرشلا يلولا وه يذلا يي

 . باوثلاو رجألا مكلو نيروجأم انوتفأ ؛ كلام مامإلا بهذم ضي
 هلاو هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو . هدحو هلل دمحلا : ب تاجا

0 

 : دعبو ةيعلأ هياحصأ»
 0. . .٠ َِ . 3 ريم "م

 لو تداياو : روكذملا لولا دلب يي تثكملا نم مألا تينتما اذإ معن * 1قان
 5 0 يس ٍِِ

 ناكو . اهاح رهاظ وه 0 0 حاطقناو ةلقن رقس لوا تنيلاب اهدلب ىلا ل |

 ابنم ةنوضحنأ ل كب روكذملا خألل رزوجيف ٠ رثكأف درب ةتس ىلع اهدلب دعب

 يف ثكملا اهمأ تراتخا اذإ هع اه سيل٠ ٠ ةبرغلا دلب يف اهبسن عايض ةيشخ

 ةرايزل 0 ةراجتل اهرفس تناك ا درب ةتس نس لقأ لع اهدنب تناك وأ 0 دعب

 . اهجوز ىلع اهوخ دب اهتناضح تمن م اذإ الا دئنيح 3 4 ربلا هل سيلف ٠ حاطفلا كي

 كا ُُ كلاما كل ل اي

 ه١ ملظ الب فورعم اب ةقباسلا ةناضحخا لشيراصم مألا عحتساو

 رع كليع را اكلنا نلت يال هد وقلا "اه يجرد قيققلا 63
 ْحاوحرلا اه 000 ا سا
 لب ؛ ةناضحلا فيراصم ملتست ىتح تنبلا ملست ن :م عانتما اش 0

 . اهب بلاطت مث يد '
 نيعمجأ هيحصو هلا ىلعو دمحم انديس ل ىلع هللا ل ف

 ,ى د



 يه

 رك قالطلا يف ةّمهم ةمايع
 ١ .يذلا هو ابع

 رعب ا ع ا ا ىفكو هلل دمحلا

 0 ةئاحبلا لئاسلا نم ليلجلا لاؤسلا ىلع
 نر اسلا ىنار دق 0

 رى الهأ هبال لث ينار د اح رع ع اس

 اا
 ْض

 1 نا يف ةباصالا ايجار مهلا حضتو معتملا ضيفي انيعتسم : لأ
 . قلعملا قالطلا عوقوب قفوملا ليلدلا ريرمت يف ةباجنبا يف دادسلاو

 ديقلا عفر فاللطلا نأ للاعت هللا كعب ملعا
 شي حانكتلاب تباشلا

 قو ا لإ قالطلا ينو ةيويندو ةينيد دابعلل حلاصم حاكتلا ة

 ضغبلا ضورعو ف قالحألا نيابت دنع ضصاللخلا هنم بلطي حاكنا

 ل

 هيو كم

 قفاوي ال

 5 ىلاعت هنم ةمحر هتيعورشم تناكق هللا دودح ةماقإ مدعل ةبجرلا

 ننسف ةبذاك يهو هيف ةيغرلا ترهظا امر ةيرشبلا سفنلا نأل انالث قاللبل

 ا دعب اضيأ ةعجرلا تنسف ةأرملا تمدن امبرو . ىلوألا ةقلطلا دعب ةعجزا

 الف ةأرملا بدأت مدعو هسفن قدص نيبتل ةشلاثلا دعب هيلع تمرحو ةيناثلا

 نيألا ةايحلا رادقم نزشل رمخآ اجوز حكنت ىتح ةثلثلا دعب اهفلطل ل
 ةمكح نم اهلك هذهف ةيلوحفلا ةلبج ىضتقمب هيغب اهجوزتل لوألا ظانغيل

 ظ . هدابعب هفطلو ناعت هلل
 ١ َ 11 50 اذ
 دحخا نم ديب قالطلا لعج مكحلا عراشلا نأ ملعاف اذه ررفت اذإ

 1 ةيلابم ريغ اهبيدو اهلّمع ناصقنل ةأرملا ديب هلعجي مب حاكنلا حرص / ين هلام قفنم نيدلاو لقعلا لماك هنأل لحرلا وهب قاسلاب
 0 قوقح نم قح قالطلاف اهتيهش ةيسأ األ ةيجوا حم مه
 ا زجنم عراشلا وبتعا ازجنم همعقوأ نإف هل كلام وهي هبل 0
 لع نإو , هيلع كلذ ىضمأ اهسفن تقلطف هنم اهقيلطت يف ةألا ضف

 (١؟4)



 دحأ هيف فلاخي مل يعامجإ رمأ اذهف , ل“

 تاطخلا نب رمع نع هغلب هنأ هأطوم يف هللا هجر كلام ا
 جوع نب تناقل هتلادبف وا ل امون هرم حرا هلي دع 3

 قالضب لجرلا فلح اذإ : نولوقي اوناك راسي نب ناميلسو باهش
2 : 3 

 اهححب ادذإ ه مزاد بلذذد ا ما / اهحكني بك اق أ هلا : اذإ هل مزال كلذ نإ ملا من ا :
 - 0 لل

 50 3 قالطلا ع قه فني /
 اهك ف ةمصعل كلم ربق قالضلا خوفو ىضتقي قيلعتلا ناك اذإف

 أ هللاو !ىأ : 3 )أ
 ملعا هللاو ىوا باي نم ع وقولا دمتعي نأ ىنبب

 ثالثا قالطلا يف ةصالخ

 هيف ءاملعلا فالقخا» ثالغلا قالطلا يف ةصالخ هللا همحر بتكب
 قالط نأ : ةمألا اهتدلقت يتلا بهاذملا ةمئأآ هيلع قفتا يدألا نإ : نقل

 انلا قالطلا عوقو نم مزلي ا تاتبلا هنم مزلي ةدحاو ةملك ف و نال

 يضر باطخلا نب رمع ءاضق هيلع رقتساام ىلإ ادانتسا ل ةتقيلطت ب
 ندعلا ةاضقو دعب ءافلخلا لمع هيلع رمتساو ؛ ةنراسلاب.«ديولا هلع
 نم دع نم لوق ىلإ تافتلا اله ملعلا ل اهأ يم بع دل رم هيلع عل“

 (؟ه)



 ىلاعت هلوف 00 ليلدو « كلذ فاالخمب لافف هر اس | نأ ملا 3 اذه ما[ 7 ٠

 يو هسفن ملظ 0 دعتي نمي : ةدعلاو 37 7 كودلخحع لست

 ا تر
 ع 0030 -

 0 و يملك ل 00 يخل 2 هللا لوسر ةضحب هنأ

 اضق ن

 ور

0 
 هيلع تم : ١

 ا نحف يع هللا لوسر كلذب ورب
 نأ باطخلا نب رمعب نظي الو اذه ضراعيام « لجو هلل 2

 رسول اقنيام امأ . «ةليو» هللا لوسر نع هفالخ تبل ءيئب

 نام كلذ لعجب هتفالخ ردص يف رمع ءاضق نمو هنع هللا يضر ركب

 رمع هيل هنيلإ :ناشأ هنم حجرأ دابتجا رهظ دقو داهتجإلا نم كلذف ةدحاو

 ,هلمت نأ ىرأق ةانأ هيف مهلا تناك رمأ يف اولجعتسا دق نانلا "قرأ لزق

 ءافعضلا ضعب همهوتي م بيدأتلا كلذب رمع دصق سلو مهسفنأ هلام

 دف ءاملعلا ناك اذإو ء اعرش ةربتعملا ةمصعلا عطقب نوكي ال بيدأتلا ذإ

 قيلطتب اوبقاعي نأ مهب نظي فيكف لقنلل لباقلا لاملاب ةبوقعلا اوركنأ
 كلذ يف نوضوخي نيذلا سانلا نمو . لقنلا لبقت ال ةمصعلاو تاجوزلا

 هلع نأ نظي نارقلا يف دوجوم ريغ رمع هب ىضقام نإ : نولوقب نم

 زصحنم ريغ نيدلا ةلدأ أل أطخخ اذهو . هءاغلإ بجوي نارقلا يف هدوجو
 داتجالاو بلاغلا وهو ثالثلا قالط نم افنص ركذ نارقل لاق نارقلا ل

 ار امي ذحألا لع ةمئألا ءاملعلا عامجإ دقعنا دقو ٠ ريخأ افنص هب قحلا

 دامتحالا ليلد ىلع حجار يداهتجا ليلدل لا عامجالا نم راصف رمع

 زادت) تنود يتلا ةعبألا بهاذملا ةمئأ ذخأ كلذ هفبس يذلا

 ”5- يف ةنسلا لهأ اهعابتا ىلع رصتقاو
 ا ماعلا نم ويلا اناع يتفتسي نع 4 ناش

 نع لأسي امإ الثم يكلاملاف هدلق يذلا ىارإ لوشب هي ل

)0757( 



 ١ , كلارك 0
 ةيرعلا دلع 3/10 امعلا هل زوجي ال هنآ هعبلا يذلا ى كلا

  58لعفيحف ٌةدش هيف هب ةلزانلا تالا ْ همامإ لوف ٠ :
20 

 ا

 5 1 الملا ٠ دكا كلت ف
 ل شو قب ا ةفورعم ا بهاذمل نع ةيئزح كلت يف رجلا بعذم

 . كد سس سمإ] 4 0 ٠

 لأسي اذإ ساتلا نوبسحيف ىوتفلل نودصتي نيذلا نم بح |
 طم ا مشالله مع كولاس مبغأ كوستا 5 جا .

 ا.ه دعي يس ص - م نع ةددولاوب

 م تعب وبن
 لإ يماعلا ىل اع بحت هنا عم ءاملعلا هححرأم لع ني

 دهب
 اممم دج نلف ةط ورا دنع ةمألا تلمع كي

 0 يوب

 6 همي عا

 هن 0 اذإ ا بحل نو 0 32 نس يدلاب بعاال# " هلع حيد
 اه

 اوت ةقشملا نأ ةدعاق ىلع ءانب ةيئرحلا كلت يف لاقتنالا زوجيف ةبورم

 ملعأ هللاب ةيعرشلا صخرلا ءارقتسا نم ةذوخأملا ةدعاقلا كلن بن

 ىرخا ىوقتف 1 و

 دعي اذه له طرقلا عضو لجأل اهنذأ ىشنألا قرخ يف مكلوقام
 . نيروجأم انوتفأ ؟ كلذ هجو امو زوجيف ةنيز دعي مأ مرحيف ةئ

 ةدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا : باوح ا

 املع يندز بر : هجب نيعباتلاو هباحصاو + د ٠ 0 0 | 7 هلا 0

 ابنع ئه ةلتملا نم كلذ يلو طرقلا عضول ن قذألا قرخ روع 7

 لطب
 0و مت هج _

 ءاسنللا ةوع راشلا ك ذه 2ك --
 م ِ -

 - 51 ماع

 انعم ادبح نوتشيزو نك
 7 نهرمأو بهذلاو ريرحلا سيل

 هب ىرجام ا لب ةصوصخم ةفص 0

 م0



 نيت 6 يف هلعف نه زوجي ةداعلاو 0

 0 د 00 ءانلا لأ 5 00 نإ نقدصت
 0 ا 5 امأهف «كلذ عمختي لالبو نهطارقأو نهرواسأو

 ا - طارقألا نأ ديفي اذهو نذألا يف سبيليام كلذو طق

 ' 0 ع كلذ ركني مو هيلع نهرقأف مالسإلا ءاجف مالمإلا لف
 0 00 دف كلذ ريغو ريشعلا نارفكو ةحابنلاو مشولا» لصولا ركنأ

 كلد زاوج ىلع
7 

 2 5 د ع ماع ضد قرخلا اذه نأ : ثلاثلا

 ١ مصق باب نم وه لب اعرش اهنع ىبملا نم كلذ سبلف
00 

 و كلذ جرحخو مالا دعشاو قرخلا رك اذإ معت ٠ ةكيفلا حالصإ

 32 3 - - هللا دققام اذه . ذكيح مرحي هنإف ءاذيالاو هيوشتلا دح ىلإ لادتعال

 فحص هلأ لعب دمحم اتديس لع هللا لضو . هركأب لضفتو مهاد
 2 2 "-ٍ تا تع -_ 98 0-3 8-2-2

 نيعمعا



 هماكحأو فقولا

 ليدبتلاو رييغتلا طارتشا فقاولل زوبع له فقولا قف مكلضف ماد مكلرفام

 ديقب وأ اقلطم فقولا نع عوجرلا زوجي لهو هطورشب لمعي لهو ماب ش
 انوفأ ؟ ةيكلالا بهذم ىلع سفنلا ىلع فقولا مكح امو نكلز ب

 1 نيررجأب
 نا اء 5 0 ١

7 0 

 نيمما هباحصاو 2
 ا
00 

 جارخألاو لاخدالاب ليدبتلا» رييغتلا هفق» يف طرتشي نا فقاولا زوجي معن 0 م دا هنذو فذ ب 1

 1, ً كك 0 6

 يف كلاسملا برقأ ةيشاح يف ىواصلا ةمالعلا لاق ءاهب لومعم هطشا

 ذخوي ١ هصئاه ديباتلا طرتشي 0( م راشملا لوق دنع ؟؟* اص يناثلا ىلا

 ىضيتملا ف هب لومعم جارصخالاو لا دالاو ليدبتلاو رييغتلا طارتشا 8 5

 هنأ اهبغو رداونلا نع باطحلا ينو عقو نإ ىضميو ءادتبا كلذ عنم ديف
 كلذ هل زوجت 1 هريغ ىرتشا عيب ةبغر هيف دجو نإ هفقو يف طرتشا <

 ينانبلا يف اذك هطرشب لمعو ىضم لزو علب

 نوكي نأ امإ فقولا نأ ملعا #
 كاع

َ 
 1 دجسش

 , ا ا ُ
 ةقاودل سيل هيلو وا امغمص وأ ايف ولو اع“ ملا ةزاخو 1

 داصأ هضع ا

 دمه 1 نو كاف ٠ ةحصلا - يش 8
 مسام

 رم عنام فقاولل مقي ملِه هيلع فوقوملا هرج م كإو
 ِ ٍّح [ سقف ,ا

 عاوجرلا هل حصبي لف عوجرلا هيسفنل طرشي مل توم - نع ِح 0 1 َ 586 ١ 2 3 (- 2 0 ١ . | ١

 00 ل ! ا هنأ لاش ناف ءا ريو يد
 عقو إو عوجرلا هل زاج عوجرلا هسفسل طرش لإ 00 ننال

 ةعا لاا# ِ د يحتلا نوع كا
 فقول لصب سلف ء توملاي لصتم صرع 0 رس ب : عل نى

 | ع ١ 7 ١ نط اولل ,لقلا ٍِ 2 3

 كيو ثراولا ها ميرغلا هضمي مل نإ توملا يف تراك ب 5
 0 : ءاإ ؛ضر بي 0

 2: 0 ِ نأ طبشب ثلثلا -م جر ةيصولاك همكحف ضرما 2



 ةاولل زاجو ؛ الإو ثبراو

 . ةيصولاك 22 اقلطم هنع 56

| 51 : 

 ./, يحص ف سيح نإ اذهو : اهيف اضيأ قو ٠ هزوح لبق عنامب فقولا را ١ل : ١ يم هصنام 555 ص يناسشلا ءزحلا يف كلاسملا بأ يف لاق

 ,راو ريغل ناك اذإ ثلثلا نم جرت ةيصولاك

 و

 اال تر رهف هضرم يف سل نس

 ل 8 فقولا فواز ةييببتق و 13 هنأل هيف ِ عوجرلا ضرما يف يف فقاوللو ينأ

 لف عد بجرلا هسفسل ص هش اذإ الإ ريب وحتلا لع رخو علاملا لبق هيف هل 3 وحر كف

 نيمسق ٍس توملا ضرم يف فقولا امأو ءاها كلذ

 ب كلقلا هلمح نإ : نامسق وهو . ثراو ريغ ىلع نوكي نأ : الوأ
 لعام الإ هنم حصي الف هضعب لب هعيمج ثلثلا لمح مل نإو , هلك ىقولا
 . كلذ ىلع دازام لطبو ثلنلا

 ال ةيصوئاك ضرملا يف فقولا أل لطاب اذهو ثراو ىلع نوكي نأ : يناثلا
 مغ يثراولا ثراولا هرمي مل ثيح نالطبلا لحمو ثلثلا هلمح ولو ثراول ةيصو
 هنن ةيطعلا ةلزنمب ثراولا نم ةزاجلالا دعب ريصيو ىضم هزاجأ نإف . هيلع فوقوملا
 . ها

 ىلع فقولا امأو لطاب طقف سفنلا ىلع ةيكلاملا ةداسلا دنع فقولا نأ ملعاو
 رايدازأ ىلع مث وأ نالف ىلع مث يسفن ىلع تفقو : لاق نأكف اعم ريغلاو سفننا
 ره وأ يسفن ىلع مث نالف نعت تقو رهو ىلع مث يبسفن ىلع فقو وه
 نع فقولاو ركب ىلع مث يسفن ىلع مث ديز ىلع وه وأ يسفن ىلع مث ديز لع فقو

 إو عناملا لوصح لبق هزاح نإ حيحص ريغلا ىلعو عيمجما يف لطاب سفنل ١ ١
 , ملعأ هللاو اها ىفخاال 5



 هامزلا هللا مساب ركذلا بيترت ىلع فقولا ةلأ.ي
 ةيكلاملا ةداسلا ءاملعل مدقم لاؤس

 نقلا ناطلس لظيفحلادبع ل و املا ءاملع لوفام ا داطلسلا فقو ةحص يف ةيكل

 :نراغن ةلخ نم لعجو تاريمو تاريخ ىلع نيمرحلا يف هفقوأ يذلا اقباس يميني
 0 ابو انب فطلأ فيطلاب فيطلل همساب ىلاعت هللا نوعدي ثلا 1 ١

 يف نوعبرأو دحاووو ةئاتسو انفلأ رشع ةتسا وهو طسوألا ددعلا فيطللا هللا ب

 مف هزارجب ةيكلاملا ءاملع لاق نإو ؟ اعرش زئاج لمعلا اذه لهف .  ةعم لك عير
* 

 ' كلذت مهدنتسم ٍه

 انسأب هئاعدي رمآلا هلل دمحلا . باوصلل مهلملا هللاو : باوملا
 دمحم انديس هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو « هدابع تاوعدل بيجلا عيمل
 . هةيده لع هتما نم راس نمو ةبحصو 1

 ةنسلاو باتكلاب بولطم لب ةيكلام ادنع زئاج لمعلا اذه نإف : دعب امأ

 لق# لابي هوعداف ىنسحلا ءامسألا هللوأ# : ىلاعت هللا لوق ةيكلاملا دئتسم

 5 ينوعدأ# # يشستملا ءامسألا هلق اوعدتام 3 نمحرلا وعدا و وأ هللا وعد

 اعرضت مكبر اوعدأ#» «ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق ينإف# «.ك

 5 نارقلا م اذه لاثمأو ب ةيفخإ

 :ذإ ؛هيلع بضغي هللا 0 م انم# ةةدابعلا ّح ءاعدلاو : ةسسلا 0

 . ةنسلا نم اذه لاثمأو هللا لأ لأم

 دنع حيحص هيلإ راشملا ظيفحلادبع ناطلسلا فق# نإف راصتس لابو
 ١ كلا

 وه يذلا ليلخ خيشلا لاق دقو مهدنع اهتيعورشمو هطورش رع

 ةرئاج فقولا اذه طورشف هزاج نإ هطرش ع عسي و0 ميبهذم هقف يك“
 رزع ةعورس

 ؛ ةباحصلا لمعو ةحيحصلا ثيداحألاب كلذ نوتبئي مهي

 لبطل



 د ةوعسلا قارع فليم لاف
 نادلبلا يف لمعلا هب ىرج :: نارقللو ركذلل عمجلاو
 ييط دق هئافخ نم رذعلاو :: اركدملا درو حيحصلا هنو

 نيرا هدرا كلذل هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا راكنإ نأ ل

 ,رسكذلا سلاجم نوسمسلي قرطلا يف نوفوطي ةكئالم هلل نإب حيحصلا

 ف نمامو ثيدحلا «باتك ثولتي هللا تويب نم تيب يف موق عمنجاام,
 رجرزع هللا نوركذي موق سلجام ٠ ثيدحلا «لجوزع هللا نوركذي اوعمنجا
 : تايلمعلا مظن يف لاقو (ثيدحلا)

 باقحألا ىدم اعاش ةعامج :: بازحألا ةءارق عم ركذلاو
 ةفص ال ددعلا ةفص طسوالاف طسوالا ددعلا فيطللا يف فقاولا لوقو

 كلذ سيلف اذه عمو ريثكلاو ليلقلا نيب طسوتملا ددعلا ىنعي مسالا
 دحلل بيرقت هنكلو هيلع ليلدلا ةماقإ ىلإ جاتحي ىتح اعيرشت ديدحتا

 ! ىلاعت هلوق دنع نيرسفملا ضعب هركذ م ةرثكلاو ةلقلا نيب طسوللا

 ةثامالثلا وحن ريثكلا ركذلا : لاقف «تاركاذلاو امثك هللا نيكاذلا#
 نأ < حضوأ دقو ةنسلا يف روهشم راكذألا يف دادعألا نييعنو

 (ٌهلي) هلرقب ركألل ال لقألل دح ركذلا يف دادعألا نيبعت نم هركذام
 دا يماذلا قي! ناجم لدم دحأ تأي ملوو ملا هللا الإ لإ ال ثيدح ل

 7 ١ 00 ىلاعت هللا يضر سابع نبا لاق كلذلو . لاق م را 0

 اهلهأ رذع مث امولعم اذح ال لعج الإ ةضيرف هدابع ىلع ضرفي -

 5 هبلإ يبني ادح هل لمي ل ىلاعت هللا نإف ركذلا ريغ رذعلا لاح َك

 ا . هيلع ابولغم الإ هكرت يف ادحأ داك
 "© ملعلا عم ةيكلاملا دع حيحص هطورشب ففقولا اذه نإ ا

)1١149( 



 ولا ةحلت 3 ١ و ة ريثعملاو بهذملا يكئام ليلج : ءاع
 م , سشسفق+ دفق

 59 5 8 - داشا هللاو ٠ فقاول ١ فيا

 ١) يل 5 4-2 ظل أ

 هيياع هيللا لاتو ا 1 يك ةحي
 اميلست ملسو 205 هلا ىلعو كدمحش ٠٠

35 
 كلا يولعلا ماس بنا داع أ ريهفلا يع 1 هلا ب فطصملا دمحم : 1

 تناك الا ب اكوا + 2 نت 1-4 2

 | " 0 ٠ هظفل 5 ال ءامتعلا راسل حنوسشلا رجا يي ءاح كفي
 ترويع اح سيلا

 . ةيكلاذلا بهذم نم افورعملا وه هيلاعب م

 ,يزعلا دمحم 0 ةطاشملا دمحم نسسح» 2020 ةيكلاما سابع يولع
 م 4_0

 دي يف ةبوهوملا نيعلا تيقبو الخ انيع رخآ الجر ىطعأ لجر يف مكلوفام
 اهاطعأو ةبهلا يف بهاولا عجر نامز دعبو . هل بوهوملا اهضبقي مل بهارا
 رفاو مكلو نيروجأم انوتفأ ؟ ةيضقلا هذه يف مكحلا امف . هربل ةأفاكم هرف
 ! هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ركشلا

 هبحصو هلا ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا : باوسجلا
 : دعبو . هال نم
 لعبت كلذبو . رئاج ناثل اهئاطعإ و هديب لرت م يتلا هتيه يف بهاولا ع 1

 هللاو ةيكلألا انؤاهقف هيلع صن ام ةبخلا كلتل هل بوهوملا ةزايح مدعل لذا
 لعوب دمحم انديس مركألا هيبن ىلع هللا ىلصو ٠ ملعأ ل

 ها رو ١١ ؟ 2 5 مدس ْ

 )؟١4(



 بترم سرد ىلع فقلا

 ريع رللا عفن ةيكلاملا ةداسلا ن ل ةيدمحلا ةعيرشلا ءايلع لوقام

 “أ "1. «,لرابتام هتيرذ ىلعف هدعب نمو نالف ىلع تفقوأ ةسردر ِ
- 

 ٍش هسسأوسر ثيداحأو ىناعت هللا بانك ريسفت نم اسرد ايف أرقي
 ار ملعتلاو ةءارقلا ةدمو . ةيعرشلا مولعلا يف ملعتلا دارأ نم ع

 ار عضوم ىلع لصعشت ةسردملاو ٠ طقف فصنو ةعاس وأ ةيكف
 :كذملا ةسردملا تعادتف ةدئاز ةلضفو . افيص سيردنلل عضومو ءانش
 رمأ نم ةناعتسالا هجوب اه هعمج لام نم اهريمعت سردملاو رظانلا دارأو

 رز فيكم دحاو عضوم ىلع رصتقي نأ رظانلل غوسب لهف را
 رضاحلا تقولا ةينبا عم بسابت ةنقتملا باوبألاب ةمكحما ذفانملاو ىوكلاب

 ىلع عيرت اتيناوحو اراد ةلضفلا لعجيو افيصو ءاتش هيف سيردتلل خاص
 ةسردملا عير نوك عم ابنع ىنغتسم ةروكذملا ةلضفلا نوكل ةسردملا

 امهش لشملا ةرجأ لاقيام ةنسلا يف هنم لصحتي ال ادج اليئض ةروكذملا

 زكذام ىلع روكذملا فرصتلا نم ديري اميف رظانلا دمتعا دفو . ادحاو
 ةفحتلا ىلع يلوستلا هركذ امو 5 هزجلا يف 588 ةفيحص يف باطحلا
 رغ اضيأ هركذ امو يسودبعلا ىواتف نم 7 ءزجلا يف 9١1 ةفيحص ل
 7 "00 قوسدلاو ريمألاو يوارفتلاك بهذملا لهأ نم دحار
 اس حيجرت نم ينوهرلا هركذ امو . فقاولا ضرغ ينانثل اب رظانا

 ةينت وه اذهب لادبتسالا هجوو امهضراعن دنع هظفل ىلع فقرلا دصن
 ربغتلا يف 7 انبلا سفن

 ةرهاظ نألا ةحلصملاو ريغي ال هلوق ةلزنم ميدقلا
 كروجأم انوتفأ ؟ هيل مأ باوص هارام لهف رظانلا ةارام بسح
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 قةالصلاو باوصلل , مهلم مهلملا هلل 1 5 '

 1 ْ بام
 ان ديس ىلع ماللسلاو

 : (املع يندز برز باحصألاو لآل

 ب روويطلا ةنيجيارو» ةنوكدملا, ةبيرتما رعمخ ةيامقا الوحل نع ا
 1 يل رهظ اهدادعأب اهفئاحصو اهبتك يف ا

 رك قل ادمفر لزملا لاهم اتتامع زاب 7
 ماود# فقولا ليغ عاقب ص فيقاولا فتفدمل قفحم اهيعادت ع ل ١
 ريمعت

 ةونملا

 ذ دعل هلمهأ ول ثيحن يعش حيحص فرصت رظانلا فرصتق هب عاف

 1 5 هنم ةناج
 يسر 00 1 00 0 عسبتت نم ىلإ يل رهظ 0 ةسردملا 97 مَا ال هنأ ة ملا صوصنلا 5

 7 ةيباعلا دوم يدا ايل صاح برا هنآ عمااباسرد .م ةماعلا ة ١ 8 ا د
 اهشرف نموت يتلا امتلغو اهعير ةدايزو افيصو ءاتش سيردتلل اهحالم
 دصق ظ6 سيردملا هيلإ جاتميام ص نم ابيف عاملا 5 هنو اهجامأب

 اذهف يعادتلا ببسب لاوزلا مكح قف فقولا ةينبا لصأ نأ مادام ىنإب

 . فقاولا

 تيناوح اهلعج زوجي فقولا لصأ يف اهبنع ىنغتسملا ةدئازلا ةلضفلا (7)
 بتكتو ابيق دحأال كلم ال اهفاقوأ سس نوكتف ةسردملا ىلع عييت ارره

 0 اضيأ كلذف دمتعم يعرش توبثب اههكركص كلا ا 1 ا 3 هلل
 اولا ضرغ فلاخي 1 ةلحصملا ضراعي ال فققولا ريغي ال باس
 انلا

 ذيفنتو هيف ددجتامو هنايعأو فقولا نع ىلاعت هللا يدي نيب 0 7
 حلصملا نم دسفملا ملعي هللاو . ناكنإلاو ةعاطتسالا ردقب هم 0 او طا
 < ..نلعأ هللاو ٠ ديهش ءيش ل مل
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 فقولا لادبتسا يف ةلأسم

 يبرز ةالصلاو « هلاوت ىلع هل ركشلاو هلاضفا ىلع هلل دمحلا
 -, رمي امأ هلاونم ىلع نيكلاسلاو هباحصأو هلآ غو ل
 ا رجسم ناكد لادبتسا نع لاوثسلا اذه لع فضلك

 لو سيقما لع اع اضيأ تعلطا مث هديبأت ىلعو هنع بيجللا ةليضف باوحو

 ٠ ا, ةطقن ىلع اعمتجي مل بقعماو بيحنلا نأ ثدجوف كلذ دعب

 اى لاوسلا ريرحت مدع ىفإ عجار ةقيقحلا يف كلذو ةكفنم امبنيب ةهجلا
 م نأ ىلع هباوج ىنب بيجناف رهظي اميف رمألا سفن ىضتقم
 عسصأ وه امي هلادبتسا زوجف هل هلاثمأك هل عير ال ناكألا ىهاو ناينبلا

 نالخ ناك نإو لمعلا هب ىرجامم هايتف ديأام لقنو ءانب ىوقأو اعبر

 ليضقو ءاحمسلا ةعيرشلا دصاقم نم فقولا ةحلصم ةاعارم أل ررهشملا

 اظن هنم حلصأ وه امب برخلا عيرلل لادبتسالا زاوج ايتف ملس بقعملا
 |١ عنلا نم بهذملا روهشم ىلع هميدقت ىضتقملا هاضتقمب لمعلا نايجل
 هحالصب دهشي نايعلا نأ : لاقو « ابرخ ناكدلا نوك ملسي مل هنأ
 روكذملا ناكدلا ىلع فشكلا ىغبني لاقام رخآ ىلإ هعيب ليصنو

 خلا لهأ ةداهشب الآمو الاح ناكرألاو ناينبلا فيعض ايهاو دجو نإف
 ليضف ايتفب هب لمعلا ناك الإو بيجملا ةليضف ايتفب هيف لمعلا ناك
 . بقعملا
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 لجسم ىلع ةفوقوم ضرأ ىلع سرادم ءأن

 , نيمألا هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر لإ 00
 : دعب امأ 5350

 نيب اشن يذلا فالخلا ةهج نم انيلإ عوفرملا لاؤسلا ىلع انعزي

 حلاصم ىلع ةفرقوم ضرأ يف اياوزلاو سرادملا وحن ءانب ةلأسم يف ىبز
 ال :يدشرتسملا ةيغب صنب جمحاو كلذ راو : مهضعب لاق ثيح د

 جاتحلا ةياجنو جاما ةفحث صنب جتحاو كلذ عنمب رخألا ضعبلا لاق :

 يملا صوصنلا كلت عيمج ىلع عالطالا دعبو نيدشرتسملا ةيغبو نيبلاطلا لع

 لك ىلاغت هللا همجر يعقاشلا ماقإلا انديس بهذم يف نوعناماو نوزيملا اهي

 ةبحيو

 دن

 ةلاسملا هذه يف قيقحتلا نا انل رهظ صوصنلا 617 ها

 ١ لب اميف هركذنسام ىلإ عجري اند

 نضيألا يف اياوزلاو سرادملا وحن ءادب زوجي الف عسملا بناج حجبت اننإ
 هيفو هنأ عضوام ريغ ُِق فوقوملل لا يت ١ هةناآل اح ا حلاصم ىلع ةقوقرلا

 فوقوم فوقوملا ءاوه نأو اميس عراشلا صنك وه يذلا فقاولا طشل ا
 لاح هيلع ناك يذلا 2 نع ةيلكلاب فقولا ريغيام ل كَ ثادحإ -

 . هل ليدبت هنأل فنا
 دجسملا حاصم ىلع ةفوقوملا ضرألا ف اياوزلاو ن دادملا ىزه ءاس د 1 |

 دوصقملا م

 يخت لولب +

 رووا هاج <

 ءاقب عم ضأألا ةبم عافتنالا فقاولا دوصقم ل فقولا نم

 ةروكذملا ضأألا كلمت ةليسو اياوزل لاو سرادملا ماتبي رييغتلا نأل

 ابنم دوصقملا تاوفو ضرألا ةيفقو لاطيإ ىلإ يدؤف
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 ىرضا ىوتف

 , رمأو نوير رافكلا اهلع لوما دئب يف مكي
 روز ال ءافع نوملسملاو ىرخأ ةدلب ىلإ لاقتنالاب اييف نيزيا
 1 نيملسملل اوعفد نييبرح رافكلا نإ 9 مهسفنأ نع عفدلا

 نائل ذمخأ نع اوتف اهنم لقتمملا ةيلصألا دليلا يف يه ينلإ ' . .( . نوملسملا فقوتف اهبنم لقتملا ةيلصألا و

 ليلا عم . عيب زوجي ال سبحلاو سابحا اهنأ ىلع ءانب دجاسملا كلت
 1 تانكث اهلعجو دجاسملا كلت مده اودارأ رافكلا نأب

 ررزا ىف ىرخأ دجاسم يف اهولعج نامثالا مهنم اوذخأ اذإ نيملسملا

 راس ءاشنإ ىلع مهل ةردق ال نامثألا كلت اوذخأي مل اذإو اهيلإ لقتملا
 . نيروجأم انوتفأ ؟ نامثألا كلت ذخأ زوجي لهف ةديدجلا ةدنلا :

 دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو باوصلل مهلملا هلل دمحلا : باوجلا

 ب) باسحلاو رشحلا موي ىلإ ناسحإب مه نيعباتلا» باحسألاو لآلو
 . (املع يلدز

 ىلع نييبرخلا رافكلا بلغت نم لاّؤسلا يف ركذام لاخلا ناك ثيح
 مهنعجو اهريغ ىلإ ارهق اهنم لاقتنالاب نيملسملل مهيمأو نيملسملا دالب
 زو هنأ رهاظلاف دجاسملا ناغأ مهعفدو ةيركسع تانكث مهدجاسم

 هجاسم يف اهلعجو نيروكذملا رافكلا نم نامثألا كلت ذخأ نيملسملل
 : هوجو ةلمجل كلذو ابيلإ اولقتنا يتلا دالبلا كلت يف فرخا

 ١ ارهق اهيلع رافكلا ىلوتسا ًايدامتا اوذخاي ُ نإ مهنا : لوألا هجولا ال 4 4 6 "6 َء

 هلع 002 . : : 1 7
 7 رع ايل اخ مهلا نامثألا كلت كرت نوكيف الصأ لباقم
 ' نع ال 1 رافكلا

 يأب ىهلا يل ١
 0 اه

 دمخأ زوجيف نويبرح رافكلا كنلوأ نإ : يناغلا ةهحرلا

 . ةيرهاظلا ةضواعملا قيرطب ولو تناك ةليح
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 1 ا ل ل

 وها اووع رقاب مانمإلا تعد يب عجل نادت قر هجرل
 ٠ م 2 ا م م ع : ٠

 ٠ يدالو اهورع: جري فو "هنعسم  سضساو صرسمادإ يييجلا
8 

5 

 نك كشال , نا ةعقنملل يعابناو ةحلصملل هي امر كلذ ا : : ا 1 هارت ١ هبا 1 ٍِ هو 2 03 د
 يحال
 ا ةماقألا تت دحا 1 يعللاب

 | ةيداتو تاعمجلا ةماقألا ىتبت دجاسم نا كوع
! 
 95 - 3 احلل

 ب - ه- انسه نم ا ةيلصضالا دللا دحا 5

 هم تاضورفل
- 

 ةيح اذإ دجاسملا صضاقنا عبب ةروح ءاملعلا نا : عسبارلا هجولا ' ٠ ا 0 دعلا نا ٠ ب

 و تالا اذه ِ و 0 8 (لصف) : كوحرف نع لاق ٠ داسنلا 4

 5 ما الو ةبرخلا دجاسملا عيضاوم عيب روخ 5 بضهذملا ف 500

 نأ 0 نير نسبا رك ذو . كلذ لإ ةرورضلل داسفلا هيلع فشيحخ اذإ اهضنن

 سيدني البل ةمالع نوكيام كرتيو دجاسملا رئاس يف هب عفتنيف دخْوِب هضيز

 هناو سبح هناب ادهاش اليلد هراثا نم ىقبياس لعج فيك هرظناف ١ث

 ,. انشأ هلامكي دحسملا دوجوك ىقييام دوجو نوكيو لحبيب

 بسام ىنع اهروحلصأو اهومده اهوذخأ اذإ راقكلا نأ كش اال

 ال 6 ضاقنالا رابتعاب عيبلا عوقو نوكي نأ دعبي الف ةيركسعلا تاكل
 مالسإلا مكح ىلإ دالبلا كلت تعجرو لضفت اذإ ىلاعت هللا نأ ىلع يخ

 3 اا 5 ما ا َ . ا 7 2 لجا

 . ملعأ هللاو لاملا تيب نم تناك اك جت ع 34 ١
 نيعمجأ هباحصأو هلا ىلعو دمحم انديس لع هللا ىلصت



 | نع مالظلا حيباصم مالعالا ءاملعلا اند

 و ءابرهكلا راد هب اوعسويل همده ةيحألا 6 رب هيف لصي لازي الو ةداصلل افقو نومي

 ” يى ةراسبج ةديدج ةنيكم ةفاضإب ءابرهكلا
 "ل 0 7 لبق نم فوقوملا دجسملا مده نو

 0 ملدب ةيناطيربلا ةلودلا رمعتو ءابرهكلا
 ضخ

 , نيسلسللا نم نوفظوملا لازي ال هنأ عم ءابرهكل
#2 

 لوقام : نب
 ةرصغ ةدامعبإ

 ةموكحلا تادارأف

 راد ةعسوت دصقل
 ديربو ىلا ةنيكملا

 سيسأت لفو نر

 9 ْ ١ ةلحم نع اجراخ

 رزر بهذم يف زوجي لهف ٠ مويلا ىلإ هيف نولصي مهرغو ءايهكي
 انوتفأ ؟ هلدب نوكرشملا رمعيو ثوملسملا ةرمغام مده

 ناب بهذم يف حصي الو زوبع الا: باوصلل مهلا هللو : بارجلا
 كا نوالابو نإ هب اعقتنم مادام فقولا رع ةلازإ ىلاعت هللا هع

9” 

 فل هناحبس اهفاضأ يلا ىلاعت هللا تويب يه يتلا دجاسملا دشألاو
 رعسف هيلا ف ركذي نا هللا دحاسم ع نم ملظأ نمي : ىلاعت هلوقب

 يسن دب ةحريخمو اذ ةحفاط ةيكلامل بتك عيمجو ب ابمارخ ين الا ننام اذنع ةجنفاط ةكلاذلا ىف ةاسارخ ىف

 2 هل 2 . : .-( م 7 ع 2

 يخبل ديلا يلأ ماننإلا ةرابع ركذن نككلو كلذ ىلع مهصوصن كفل
 مسلحو |

 ع -_
 ٍقرمعلا عيب نم عباسلا بابلا يف ىقتنملا يف لاق مهاوقأل ةعماجلا

 كلو سقف اراد ةأنبو هيمده رز اع هب قدصت أ هعاب
 8 ب 5 ا 2

 ةماعلا 4 0 ا : 11 ةرصما لاا ريب الاوساي ألا هلل "دعي لالا سبعا سكك

0 
 2ك ل

3 

 م
 دع مم 0 . .٠

5 1 

 لإ ءالذ
ُ 

 هيك وه لب ةمزاللا سابحالا ةلمح نم دجسملا نا ند ١
 ظًً منهم نمن ملظا نمو 7 ىاعت هلوقل هيلإ ةفاضم# ىل لح 1 0 >9 ّك 52000 5 اع هلل
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 نإف هتلاو هرصخو هتيزل تيبو ءاملا تيب نم دجاسملا يف ناك امو (ع رفر
 . ها هيلإ در اهنم رسكناام هعودجو هنايتيو هليداتقو هلساللس كلذكو هل عيت كلذ

 مل درفنم سيح امينم دحاو لك ىلع سيح نالجر تاك ولو (ةلئسمر
00 

 اهيظش تي

 . ىلاعت هللاب صوصخم وه يذلا دجسملا ةلقاتم زوجت فيكف نيقولخلا لي
 مه كذخوي 5 هيلإ تجاتحا اذإ سبحلا نم اه ذوي دجاسملا اف

 نيتابيحألا ىف ةلقانملا تعسما اذاف ؛ 2 عميبلاك وهو هاللقانتي نأ

 برخ نإو فقولا لقاني 3 : قاحسإ وفا خيشلا لاق ٠ اهريغت دجاسما

 1 يكف كلذ دنس 6 بارخ ا دعب ةرامعلا دوعت دقو هيلاوحام

 ةمولعم لا ةدعاقلاو رماع اضيا هلوح امو برخ ريغ رماع دجسم يف ةلقايإب
 مرح همدشو همدخل ةعيرذو ةليسو دحتسملا ةلقانمو ( مارح مارا هليوم

 : دوعسلا يقارم يف هللادبع يديس لاق . عامجالا
 مهنا ىلإ اهحتفك متح :: مرحملا ىلإ عئارذلا دي

 دقق دجسملا يف ةلقانملا زاوج هبهذم لهاو كلام مامإلا ىلع لوقي 7

 عم #نوحلفي ذأ بذكلا ىلع نورتعي ا نإ بذكلا هللا ىلع ىرتفا

 . نفوملسملا الإ هرمعي نأ زوجي ال دجسملا ل يل

 اعساو هراشخن يذلا لحما ىلإ اهلقنتو ءابرهكلا راد ةموكحلا مدهت ال ّملو
 اذهن لوألا رادلا مده كودي ءابرهكلا ابيلإ لقنتو 2 ةعساو اراد اشنت وا

 لالذإو مالسالا نيد ةناهإ ىقيقحلا اهضرغ نكلو ةموكحلا ىلع لهس

 مارتحا ىلع للملا عيمج تقفتا دقو نيملسملا دبعم دجسملاف ٠ نرملسملا

 دجسملا مده ىلع ةموكحلا هذه تأرجت اذإف تناك امفيك ةينيدلا دباعلا
 ا 70 ( ىلع بي
 يب اذه اهلعف رشنو لودلا عييمج ىلإ ىوكشلا عفر دلبلا لها ىلع 7

 فاخ اذإ نيملسملا رئاس ىلع كلذ بهي اي تاعاذالا يف هتعاذإو 0
 5 ١ مه

 : # هرصني نم هللا نرصنيلو# ةموكحلا ىذأ نم دلبلا ل
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 طورش ريغب ةيكببلا دئاوفلا

 ين طش ريغ نم كانسسلا يف هدوقن عدوأ نميف زوبر
 هيب يسمح كللذو يشعل حمر ةدسا لك يف اهي عدوا ىلع نبي

 رع دس وسل وج لغو كل مكر يي

 ناهإلا كلملا نم باوثلاو رجألا مكلو باوجلاب انوديفأ أ هب

 ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا : بارهلا
 املع يلدز ببر . هجبن عبت نمو هباحصأو هللا لعب

 وو[ طرعا ريغ نع ةلوجتبلا لعب يف" خول 0
 زان هقرحت ى ىضتقت ءاملعلا بهاذم صوصن 5 كلذو ٠ مارح لئاسل

 يعش ريغ امر افرصت لاومألاب مهفرصت ىلع كونبلا بابرأ ةناعإ نم كلذ

 معي نمم بتعلا عيبي نمكو قيرطلا عطاق نم حالسلا عيبي نمك وهف

 ,دعب يسن

 . كلذب ماع وهي امخ

 ريش طش الب ناكام نأ لئاسلا دارمف طرش الب لاؤسلا يف هلوق امأو

 "نم توملسي ال مينإف مهو اذهو . ءافولا نسح باب نم وه لب أير
 ثلذ لب الإ ىبقعلا يف هرانو ايندلا يف هراع نم كلذب نوصلخت الو ايرا
 ام

 نادرا يف ةليحلا نإ : دادحلا يولع نب هللادبع بيبحلا انديس لاق

 * 7 اهرهاظو ايندلا ماكحأ ىلإ ةبسنلاب وهف ءيش يف تأ ناو اب

 يضر دشنأو الف ةرخآلا رومأو نطابلا مكحلا ىلإ ةبسنلاب امإل

 | لقملا مئاناي هبعناف ليحلاب هللا نيد سسب
 ل تلا نأ نوملعي له نيلحمتملا ءالؤه لأسنل انإو

 “ نفع اعف لوألا عضو نأ نولي لمو ؟ ال أ اهل ةماعلا
)1١81( 



 مأ كنبلا ىلع كلذ طرش ءاوسو هطورشو كنبلا كلذ

 باذع مهبيصي وأ ةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخي نيزي 0 8
 اهرمأ هيلإ لاامو ةيدمحملا ةمألا هذه لام اوربتعي نأ خب 0م

 ه2 انع» ل هرسلاو هللا ةيراح هايتس كلذ نأ نودي ا :

 0 قرشتلا

 نيدلا اهيأايو» مراح ا ىلع ليحتلاو دودحلا راختب
 اورذو هللا 0 1 ١

 هللا نم برحي اونذأف اولعفت مل نإف ء نينمؤم منك نإ ايل ..

 ناسنإ لك اهرانب ىطصاو نايعلل تدب دق ةبراحملا راثآلا هذه 0

 ةيهلإلا تاديدبتلاو ةيعرشلا صوصنلل اباسح بسحي م قمنا لو

 مه اكنض مهدشأ نأ تيار تاقبط تاقبط سانلا تطلاخ كنأ ذل

 نيبلاطم انسل هلل دمحلا مهاوكش يف نولوقيف مهريغ امأو كببلل نوبدل
 ناك ولف ةلاحلا بسح ىلع انرومأ ىوسن نأ انرودقم يفف نيدب دحأل

 قدص دقلو مهسوفن تحاول كلذك كونبلا يف ةعدوملا لاومألا باحص

 ةملك هذه «تاقدصلا يربو ابرلا هللا قحمي# : ىلاعت هللا لرق مهن

 اهب عفتني اهلعل نيمرجملا كودبلا بابرأ ةلماعم نم ريذحتلا اهب اندرأ لجع

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو . نينمؤملا عفنت ركذلاو لقاع اهب ركذتيب لم“
 نيعمجأ هيححسلو هلأ لكا



 ثاريملا يف ةلأسم
 7 اهمسا ةأرما ٍِف 4 5 مازج علسلا ءاملع قداس مكلوقام

 را تسو قياعو دوشر ناب هم ثنو المر تير ل
 , رزلا اهقلطام دعب ةروكذملا ةيدعس تنام مث نيرمع هما ديوب نواجو رصاع 3 رمخا دب ةياعس تجوزتو مهوبأ تامو ةشئاع

 "ر نيرمع همسا ربخآ انباو لوألا جوزلا نم اتنبو نيببا تفلخو رعايا
 قيتشلا همخأو شياع قيقشلا هيخأ نع دوشرم تام مث ىنالا جول
 يلا دوشرم هفلخ امن ائيش نيرمع ثري لهف نيرمع مألا نم هيخأو ةشئاع

 . نيمأ مكب هللا عفن هثرإ وهام انل اونيبف ثري ناك اذإ همأ نم هوخأ ره
 يف رسكذام لاخلا ناك ثيح : باوصلل قفوملا هللاو : باوجلا

 نأل سدسلا قوشملا دوشرم هيخأ لام نم ثري روكذملا نيرمعف لاؤسلا
 ىنعن هبجحي نم ركذ ةلاسملا يف سيلو ددعتم ريغ دحاو وهو . همأل هوخأ
 خورفلا نم ةعبرأو دجلاو بألا لوصألا نم ناسثا ةدس مهي مألا نم حلل
 . ملعأ هللاو . نبالا_تنبو تنبلاو نبالا نباو نإلا مهي



 ةددعتم لئاسم



 ركذسلا يف ددعلا راركعب باوشلا رابكي

 9 يعادلا هركذي يذلا هددعلا رركتب باوغلا

 نب نرطام ددع دمحم انديس ىلع لص مهلا
 رركتي له
 لاق نميف فلتخا

ْ . 
 هللا لضف ىلع رجح الو هركذام ددعب رجألا 0

 ٍ ن0 هل

 ريد ينأ مامإلا نع نيصخلا نصححلا يف يرزجلا نبا هركذلم هديؤيو : (تنر
 زميأ ايدي نيبو ةيفص ىلع «ةكيع» هللا لوسر لخد محلل كردتسما عيحصب
 .اذه نم رثكأ كسأر ىلع تفقو ذنم تحبس دف : لاقف نبب حبست ةاون فالأ

 . قلخام ددع هللا ناحبس يلوق : لاق , يمّلع : تاق

 يح ةركب اهدنع نم جر دقو اهنع هللا يضر ةييوجل مهُلَيَ) لاقر

 يمي ىحضأ نأ دعب عجر مث حبست اهدجسم يف يهو حبملا ىلص

 ؛ معن : تلاق « اهيلع كتقراف يتلا ةلاحلا ىلع تلزام : اه لاقف ةسلاج

 ةنم تلق امب تنزو ول تارم ثالث تاملك عبرأ كدعب تلف دفل : لاق

 دادمو هشرع ةئزو هسفن اضرو هقلخ ددع هدمخو هللا ناحبس نيتنزول مويلا

 , هلا هتاملك

 عم ولو رجألا رادقم يف ةيزم ميمعتلا غيصل 4 لبو لعج دق هن تناق

 هناسحإو ةءاطع فققوتي الف هدابع نم ءاشي نم ىلع نمي هللاو نامزلا 5

 حفلا مظعأ مانألا ديس ىلع ةالصلا نأ كش الو بعنو بصن ةثك لع
 ةالصلا هبلع لماكلا ديسلا لاق كلذلو « اهتليلو ةعمجلا موي اصوصخ 8

 ٠ ةرهزألا مويلاو ءارخلا ةليللا ل ةالصلا نم اورثكأو : مالسنا

)15( 



 رصعلا لعيبي ةحفاصملا

 . ٌةالصلا دعب ةحفاصملا . 5
 ليه دعنا حم + مكح نع هنع هللا يضر لعرر

 : لاقف ؟ ال ما ةليضف حبصلاو رصعلا ةالص دعب ةحفاميب

 دعب ال سانلا صيصخت امأو , يقالتلا دنع ةنس ةحفاصملا : بارجلا

 اذه ناك نإ هنأ (راتناو) ةحابملا عدبلا نم دودعمف نيتالصلا نيد

 ليق أك ةحابم ةعدب وهف ةالصلا لبق هحفاصي نمي عمتجا دق صخشا



 قالعمل ةرسمفقم ةعسوت ةيضفق ًُ ١ ّة م ُ 3 .

 راج ةعسرم يمال ماعلا ليسوا ةيماب نا و
 ! , اهيلع يربوك ءاشنإو ةربفملا لخئاد ةدمعأ ةماقار

 روزا ويح جوملا اخير يوضع سلا هررت يرو

 :يعرشلا ةمكحلا سيئر عم عقوملا سفن ىلع فوقولا» رظنتاو ةكرعمب
 نردصأ رق ةمصاعلا ةنامأ تناكو « تقولا كلذ يف ةكمب ىركلا

 : نايبلا ةروص هذهو ةبولطملا تاءارجالا نايب ابيف ةمالخ

 ةريهشلا ةربقملا يف اهؤارجإ بولطملا لامعألا نايب 5 يس ار 6 4 :

 اهنع هللا يضر ةجيدخ ةديسلا ةربقمب

 ةدوجوملا خاسوالاو راجحالاو ليوارجلا عيمج لقنو ةربقملا ةيضرأ خيربتب مايقلا (1)
 .اهيف ةدوجوملا ةربقملا ىلع تاظفاحملا عم تاهجلا عيمج نم اهلخادب

 اذكو ةربقملا ةياهن ىتح لخدملا نم ءادتبإ ةربقملا يف ةياشم لمعب مايقلا (")

 رجالا لمع عم اهيف نفدلا دارملا رباقملا نيب ةمزاللا تاياشملا لمع
 سعذلا وأ لويسلاو راطمألا لوخد عنمل تاياشملا ىلع ءانبلا نم ةمزاللا

 . امتمرح كابتنا نم اهيلع ةظفاحمل رباقلا ةيضرأ ىلع
 0 ةجيدخ ةديسلا ةربقم ىلع لطملا لبجلا نم لوي ا قفدنل رظنلاب (5)

 هن كتادذ يق ةدوجوملا رباقملا شبل نم ببسل امو راطمالا لوطه

 يف ةدوجوملا رباقملا ىلع لويسلا لوخد نم عني زجاح لمعب مايقلا

 اهبلإ :لوصبتلا لوو عنمت زجاوحب رباقملا ةطاحإو ةقطنملا كلت ابصو ب 3 5 ما ملا ءالث

 كلذو
2 

 زئابحلا 7” 00 ف ا
 لومخدل ةحيدخن ةديسلاو العملا ةربقم نيبام لصي قضفن لم (!)

 مهم



 لصوملا عراشلا زايتجا نم الدب كلذو طقف هب داقمللا تيفو
1 
 ةلوهس كلذ ف نوكيو تارايسلا ماخدزا كت ةصاخو ةيقملا نب ل

 هرقل 2 نفدلن

 ةقملاب اذكو ة لا مايأ ةليط ةروكذملا ةريقملا 5 نفدلاب حاسسلا ,

 ا

 عارصالاب ج جاتحتو تاومألا ددع اهيف فعاضتي يتلا جحلا
 كوم 0

 رباقملا نم ددع دامي ل

 تيل اهحالصإو ةربقملا يف ةدوجوملا تايكساخلاو رباقملا ميمرشب مايقلا م

 ا اهيف نفدلا ةلمع

 نويحتملا ةعلط دنع عقاولا ةربقملا رادج سس د .ركمبام ذحأ 2

 مايا ةليط تارايسلاب محدرت يتلا ةهجلا كلت يف عراشلا ةعسوتل

 رهش نم ريسلا ةكرح يف كابترإلا نم ثدحيام اريثك ةصاخنو ةنسلا

 : جلا مسوعو كاضمب

 (ةمركملا ةكم ةمصاعلا ةنامأ)



 ىلا ةيسرح ةمركملا ةكمب ىربكلا ةيعرشلا ةمكحلا م
 ماعر# هلل ا ةليضف

 أر مريع نأ انفسؤيف مكل ءاعدلا ماودو مكتحص نع لؤنسلا دعو ل 1 اعدلا 0 مكيع مالسلا
 .ررول ةالمملا ةرفم فرط ىلع يربوك لعج عوضوم يف كارد نالا نع

 ا ةطكم ةوقلا نأ ىز اسف لسجأ نم كلذ ء نوملا عراد

 را نأو طف عراشلا قىوتسم لع ا عقفترم ريغ يربوكلا نأو تايكساخلاو

 قوق تارايسلاو سانلاو تاودنلا
 روما نأو .ىفخع كلا تابتما هيف هيف روبقلا

 نفدلا ريغب ةلبسملا رباقملاب عافتنالا عنم ىلع لدت ةيعشلا
 ,ردنعت هلك كلذل «

 56 نم قرن اننأ م كلذ ةيلوئسم لمحت نم ىلاعت هللا 907

 ينفملا ةحارم روضح دعب .اميس كلذ زاوج نم ققحتي ىتح رفحلا فاقيإ

 ' هم ؟/ ها ررح تايبللو « هرئام اذه . كلذ ف رظنلا ةداعإل

 يكلاملا سابع نب يولع طاشم دمحم ننح

 ليلجلا خيشلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ينفملا ةحامس هانرا ام ىلع ءانب

 0 عوضوم يف رظنلا ةداعإ نم هللا هقفو خيشلا لا ميهاربإ نب دمحم

 ةعسون ٠ هالعملا َه ةربقم نم مسق قوق هعضت نأ ةمصاعلا ةنامأ بغت يذلا

 5 ريخألا انأر هءاطعإو اهنايب ينآلا ثاللشلا داوملا ةساردو نوجحلا عراشل

دمحم نسحو ديبع نب ناميلس ةكمب ىربكلا ةمكحما سيئر
 ةيملاو طاشملا 

 ط م يهو امهلايح يكلاملا سابع نب يولع

 يذلا عقوملا يف نينوفدملا تارمألا ماظع نم ءيش قاب له : الوأ
 ٠ يلاب ةافر ىوس اهنم قبب ل هنأ مأ هقوف ىربوك ةماقإب كلذو عراشلل ةعسون

1 
 فل يربوكلا اذه اهيلع مانقيس حلا ةعقبلا نع ىربوكلا عفر نكمي له : 0

 . اهتئايصو تاوبألا ةيرح ىقبن ثمث ١

 هذخا داري

0 



 هيلإ جاتحيام ميدقتب موقت لاب دادعتسا ىلع ' ةمصاعلا ةنايأ 75

 الزب ةربقم اهب ىرتشيل ةطبغلا اهيف ةميق كلذ متيام د
 عراشلل

 ا ٠ ةربقملا نم هذ اهي

 نم عضولا ةساردو ةيوس ةروكذملا ةربقملا ىلع انفوقو 5 0

 : ليام ريرقت ىرج كلذ دععبو ا
 ةعسوت لدغ داري يدا عضوملا ةضاخو ةربقملا ةبرت لمأعب 0

 نأ عيطتسن مسيح ٠ ضيألا هجو ىلع تاومألا ماظعب طلتخم وه اذإ. ,

 ىلع نركب و كم اعلام ماس و
 نأ ىلع حوضوب لدي اذهو . ةماث ةمالس دجن مل اننأ الإ ! هتالسإ

 دق لب ضأألا هجو ىلع امل الثامم دوحللا لخادب ناك اميف نارعألا 1

 كلذ نع حاضيإلا ىرج دقو. .اهرهاظ ىلع امم كا

 بودنم نم ةنوكملاو ةاضقلا سيئ سيئر ةحام رمأب تلكش يتلا ةكيطلا ةطساب

 يزاغ ةكم ةرامإ بودنمو يناكربلا عساولادبع هط فورعملاب رم هلا هسا

 ةنامأ بودنمو رساج نب هللادبع مهاربإ ةاضقلا ةسائر بودنسو هن

 ' امل

 ع

 م
 الوأ أ

 راش

 حتف ةمصاعلا ةنامأ تبغر امدنع ) كاسح نب نسسح دمحم ةماعلا

 اهراثاو روبقلا ةلاح يف رظنتل ةميدقلا رباقملا نم ءيشل ضرعتت دق عرات
 كلذ نع عفريل ةدوجوم تناك يتلا روبقلا ل اصأ نم ةيقابلا ةبفبلإ

 باطخب قفرملا اهرارقب ةروكذملا ةئيملا تررقف . ةاضقلا سيئر ةحامس
 : هصن وهام تاذلاب تائيهلل م اعلا صبي

 ىلإ بهاذلا نيب ىلع ةيلامشلا ةهجلا نم نوجحلاب العملا 5-6

 امو نيروبق راضحإ ىرج م ةقرفتم عقاوم يف اهيف رظنلا كرح ؛ 2 ١

 روبقلا عقاوم ةفرعم ىلع ةئيللا ةدعاسمل دمحأ نب نيسحو لع نإ “7

 قوسلا ضعب دهوش 5 ةيقاب لازت ال قوملا ماظع نأ تايرفحلا 1 ىلا

 نفدلاب دهعلا ةيبرق تايكساخ دوجو نايروبقلا ررقو مج 1

 ىدابع

 )1١ك5ك(



 دمطن انكلو صخش ا 5 هادا

 م ١ مجامج ضعب ان 'نوشيب 5 5

 رب دوك نأ دجو ةيلامشلا ةهجلاو ةيوجلا هلا لأب ل 0
 ب اب روكذملا ع راجل توكل 2 دارملا عراشلل ةبسنلاب 00
 سلا اي أر

 ةهج عشر ناكنإلا فو عراشلا نم عفرأ ةيونجلا ةهجلا يف عقاوم كانه
 أ ةهجلا هذه روبق ح 58 نع يربوكلا عفترب ثيغ ةيلامشلا َ راشلا

 ل لباقملا عراشلا 3000 راشلا عفر رذعتملا نم هنإف ةيونجلا ةهجل

 ردو لبسل دلل كم ريغ اذهو حطبألا عراش وهو ةيبوجلا ةهجلا

 ا نس نكمتي ىنح ليسلل فيصم كاه ع

 ضرععلا امأ اع ريعستو ةئام ىلاوح اهوط غل ملبي ع راشلل ة ةعسوت اهذخأ داري

 ىو انمأ .راتأ:ةرتصا لل ارك, نيرخعو ندب نم ةحانلا م رو
 . ريخألاو ًادتبملا دتع لحمضي نأ ىلإ ةرشع نمف نا اهتنمو يونحلا

 ع ةمصاعلا ةنامأ لاوس نع انرصتقا اننإف ةهانفصوام لاخلا ثيحو

 نم ةمصاعلا ةنامأ نيكمت مدع ىرن اننإف ركذام لاحلاو هنأ ذإ ةثلاثلا ةدامل

 نلا ىلصو داتعالا هللا ىلعو روكذملا عراشلل ةعسوت ةربفملا نم ءيش ذخأ

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن ىلع

 ةمكحملا سيئر يكلاملا يولع ديسلا دام نبع
 ةكمب ىربكلا ةيعرشلا

 لكك



 : مقرب ةهنم ةروص انل ىطعملاو ةمصاعلا نيمأل هجوملا 5-00 7 0

 ةراشإ

 ةعسوت ةمصاعلا ةنامأ بغرت يذلاو ء هم+/ ”/ ه غي ٌمحراتو 20-7
 كرت عب عم حلسملا نم ىربك ءاشنإو ةلجعا ةماقإب كلذو وعملا ع ا

 يقم ةحاحس نم ردص دقو اف ضرعتلا نيد هيلع يهاب يب لي

 ىلع كلذب ىوتق هللا هقفو ميهاربإ نب دمحم خيشلا ةيدوعسلا ةيرعلا ةكير
 عراشلا قوتسح ىربوك اهبيلع موقي ةدمعأ نع ةرابع ةعس ءوتلا نوكن ل ل

 ربباقملل ضرعتلا مدع عم اريك اعافترا ةربقملا ضرأ نع عفت

 وبق دوحو هي رهظي امع ةديعب هيلا ماقت نأو تدجو نإ تايكساخو

 موقي نأو اهتتاهإ مدعو اهتمرح اهل نمضيامب عفترم روسب رباقملا ناصت ل
 ديزم امه نمم نيلدع نيلجرو ةمصاعلا نيمأ عم كارتشالاب ةمكحملا مي

 هفالخو روق نس هيفامو ةريقملا نم فرطلا كلذ 000 ةربخلاو ملعلا 2

 . اها روبقلا نع ةدمعألا تايرفح دعبل ةاعارملا»و ركذ ال ديت

 خيم ع كاربشالاب روكذملا عضوملا لع انفقد دقف كلذ ىلع اشو

 انتيعمبو يكللا ىولع ديسلاو طاشم دمحم نسح خيشلا ةليضفو ةمصامأ
 كيشلا ص ل
 ةليضفلو يل رهظ دقو ىروبق نسحو ىنيجس ليمج خمس 00

 دهرا وح ل دحا ةقئاوملا مدع ىولعو نسمح 006

 لملا ل

 : رومأل روكذملا عضولا عم روكل
 1 أ

 ةلبسم ضرأ نم اريبك امسق جاتحت فوس ةمسوتلا هذه ذأ '.

 ولخي ال هنأ دالبلا هذه لاحب فراع لك ىدل مولعملا نم هن .( . ايناث

 . ةربقم اهامعتسإ مدقل ربقلا قوف ربقلا نوكي دق م

 نك*9)



 الا ةعسوتل دارب يذلا عضوملا يف تايكساخلا نم ددع دوجو : اثلاث
 0 قوف ةعفترم عراشلا ةعسوتب داري ام ةيبونجلا ةهجلا نأ : اعبار

 ل دو دما مث حسك ىلإ جاتحت اهضعب نأ ثيحب عراشلا
 . ىربك نودب ةيقملا

 5026 اهطرتشا يبلا طورشلل اماّث فانم ةانرك ذام نأ : ايماخ

 0 لاحلاو ةربقملا نم ءيبش ذصخأ ىلع قفاون ال اننإف اذلو . هللا هظفح

 وفل ةحامم ىلع عوضوملا ضرعي ىتح هب ءىدب دق ناك نإ لمعلا فقوي
 . مكظفخ هللاو كلذ لايح يلابنلا ةيآز ذحأل ةيناث ةرم

 ةكمب ىربكلا ةيعرشلا ةمكحملا سيئر
 مام



 ىلإ يكلاملا يولع دلاولا ىديس ةليضف هفعب لاؤس نع ”باوج

 هلع هتدلاو ربق قيقحت يف يسونسلا تا 5
 محلا نمحرلا هللا مسي

 . هدحو هلل دمحلا

 هنلا هسرح فراشلا دمحم ديس لماكلا ليلجلا لضافلا يدير مف

 هتاكربو . هللا  ةحيو: .مكيتع مز
 دضاختملا مسكحغلبي نأ ىلاعت 0 نيملاس رصف مكلوصوب ا

 مكباتك ىلع يشكارلا بيطلا خيشلا ذاتسألا ينعلطأ ريخ يف مكب انين

 يلويلطتو يبسوتسلا سيردإ ديسلل يمالس اوغلبت نأ موجرأو ادج هب ترسب

 يل ءاعدلا هنم وجرتو هدي ينع ولبقتو ةيسوئسلا داروألا يف ةزاجالا هن
 . مالسلا

 : لاوقأ ةثالث ابنع يبضرو 4هتَيَ) ىفطصملا ةدلاو ةنمآ ةديسلا ربق ينو

 . - ةنيدملاو ةكم نيب داو وهو - ءاوبالاب تيفوت اناء

 ورمع ينب ةارس نم للجر بد يبأ بعشب تنفدو ةكمب تيفوت اهنأ (')
 : نرحل

 ىلعملاب !عئار رادب تنفد هنأ 5

 « صوصنللا »

 نبا لوق وهو روهشملا وه ءاهبألاب اهبتفدب لوقلاو : بهاوملا حرش 0 لاق

 نم ءارلا لصف يف سوماقلا يف ؛ لاقو . ظفاحلا هذيملتو يقرع هب ا
( 

 لاقو ؛ بهيج يبا مأ ةنما نفدم هيف ةكمب ةعئار رادو : عر ' “

 )١1(



 يخد 54

 7 أدرس ١ بعشلا يف ةكم لعأ رباقم يي اه 1 1 5
 رملاب ةعبأر 0 0 ليقو ١ ورمع ينب ةارم لعب فذ ينأ 1
 1 5 3 بعشي

 0 اينأب 6 نكميو سيمخلا يرات بحاش لاقو

 0-0 ىلإ تلقنو تشن مث كانه اهربق ناك كارلا أ

 0 هنأ ديفت رابخأو راثا تدرو دقف سيفن عمج اذهو : تلق

 نزع لاب 10 هذه ينو . همأل رفغتساو يكف لعملاب رق مس

 سيف ىزاملاو ريس لهأ نم دحأ لقني مو اهديناسأ ىلإ ةبسنلاب نيثدغا
 نوي ةديصلا 21 وقلا اذه دعبي امم لب ىوضر لج تنفد امأ تملع

 ل تناكو ةيراجتلا ةفئاطلا نم يدع يس هلاوخأ ةرايزإ ه١ 7

 دلك يف نكي مل ىوضر لبجو ىرخأ ةرات ع عرفلاو ةرات ءاوبألا قيرط كلست

 ا ! رهظام اذه لمأتف ىقنتي ال اك عبني ةهجا يف وه لب نيقيرطلا
 , ءاوبأ ظفلب كلذ هيلع سبتلا ىوضرب تفد اهنأب لئاقلا نأ

 ملعأ هللاو



 كلذ ريغو لالهفلا توبثو ةيحللا قلحو نيد

 وأ حابم وه له نآلا هبرش روهشملا ناخدلا يف مكلضف ماد مكرر
 0 مكح امو 9

 ةأرما نع جح نم مكح امو براشلا صقو ةيحللا قلح اهو

 قدصي لهو زاجحلا احم يف لالفا توبث فيكو لاملاب ةردقلا ةدؤو : 1
 نم هنألو روهمجلل افلاخم فوقولا مويب درفنا ىعح كلذ ين نعط نب
 . نيروجأم انوتفأ ناخدلا برش ةنسلا لهأ ىلع ركييو 7

 . املع يتدز بر لقب : باوهلا

 هللا ىلعو هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا
 لفاحجلا ةداقو لفاحملا رودب هباحصأ

 نمز يب نكي مل مويلا فورعملا ناخدلا نأ ىلاعت هللا كمحر ملعاف : دعبامأ

 ةنسلا يف الو باتكلا يف دجوي مل كلذلف ةياحصلا نمز يف الو هةل» ىلا
 هيف لوقلا فلتخا اذلف . ةيدابتجالا رومالا نم راصف . هميرحت ىلع حرص ليد
 رمألا قاض اذإ) ةدعاق قفاوي ةهاركلاب لوقلاو . ةهاركلاب ةراتو ميرحتلاب ةرا
 يداوللا ةهكاف راص ىتح يداوبلاو رطحلا يف اريك رعبا دقاسيإب عع

 حصان الو هلوق عمسي عدار الو ءاسنلاو لاجرلاو ءاينغألاو ءارقفلا هيلع لبأ

 ا ا رع
 دصلا هل جلثنبو بلقلا هل ليمب يذلا نأ ىلع ةيعرش ةوعد حصت مل مرحتلا

 ل دجاسملا يفو نارقلا ى ملاجم يف هبرش مرت ْف فالاجلالا , يغبني 1 0 ١

 0 ل تا وأ ققحت نمو ؛ «٠ نتاضمر رههش رابخو 57

 : ليق دقف هلقعل هرتس نظ وأ ىقحت نم اذكو . ل
 ايات هل لإ

 يغبني ال كلذكو ءابطألا هنيب مك ةماس ةدام هيف ٠ نأو لمعلا ىلع ات" 7

 نإ هيدؤي وأ ةيجاو ةدابع نع هعطقي نم ىلإ ةبسنلاب ههرمت يف فل *



 ىو هللا محرتو هنوني .توعر وتملاو هنومرحي ةيفوصلا ةداسلاو هالثم "1 يحل امو تا ل ةقفن عاطقنا وأ نيد باك.
 كسا لع هئللاذر ةراكمو بباعم نامخدلا ا تلد ريغ يف
 راسفح نإ يف جورلا لذب دوتو عطتست  ةعيوس كنع باغ نإ

 , شو هسئارسشب اسيتفللا "2 سالمو يتفاي دوقن نم ى
 ,رافسسسمأ ِف هركذي مل ا هنرش يوادعلا لجأ يخل

 ةراسمسسفت# يف شاسوالاو كنا اه هبرش رساكألا ميش نه تلف وأ
 ,راسكإ نم ضاحرملا يف ذعلي افوتم هبرش يف يذلا ىرستو

 هنو ةقلخلا نيمحستل بولطم لب زئاجق باشلا فرط صق ان
 5 هصق : كلام دنع ةنسلاف هب قلعتملا خسولا ةلازإو برشملاو لكألا

 , ىحللا نع اوفعاو براوشلا اوفحاو ةياورب اذخأ هفح يعفاشلاو ةقيلخس يأ
 1 نيرا نحب ءاملعلا صعب عمج ٠ براوشلا اوصق ثيدعب كلام ذخأو

 . هفرط نم فو هالعأ نم صفي

 ةفلاخم ىنعي ةيحللا نع اوفعاو : ربخل مارحف ةيحللا قلح امأ
 انامز يف دنجلا هيلع امف ةلاسرلا حرش يف يوارفنلا مامإلا لاق . محاعألا
 0 ا قلن مدخلا رمأ نم
 دئاوعلاو د مجاعألا هتقفاومو د ىفطصملا ةنسل هتفلاخت ةمئألا
 تنك الإو اف فلاخع عراشلا نه صن مدع دنع الإ ا لمعلا روجخال
 ه رمخلا برش , انْزلا لعف اعف سانلا داتعا ول ىرت الأ اهم لمعلا مخي ةدساف
 ىحم لم هتضبق ىلع داز امم ذحألا زوجي معنا هبا ل امعلا ز وجب دحأ لفي
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 نتن ؛ انتم بيشلا فدت هركي هنأ اك شحاف لوط ريغب نيلابسلا ءافبإو

 ىلاعت هللا مهمحر ءاملعلا ررهمج كلذ ىلع
 1 ححلا زوجي ل ةبكلاملا دف ريغسلا ن ع جحلا ةلأسم امأو

 علحح)



 ةضيرف هنع طسقسي الو تيملا نع زوجيو ء ال مأ ابوي 1

 يب عما رك يسللا نا تدع لع دع ييسر
 ال نأو هشلث نم نوكي نأو هتوم لبق هنع جحلاب ىصوي نأ 000
 لااا يل
 0 ْ يو اهم
 اذإ يحلا نعو "7 مصوأ اذإ تيما نع جملا زوحجيف ةيغفاشلا 17 0

 ال مره وأ ربكل جحلا نع زجع نمي بوضعملا اورسفو هنذإب 5-5
 2 ل

 مره ريغ هنوكك ةيلاملا ةعاطتسالا دقفل جحلا نع ازجاع ني 0 . هلاوز ىجري ال ضرم وأ ةلحارلا ع
 جملا زوجي الق اهنع لوئسملا ةأرملا نع ةلاسملا هذه يف هتمهف ج ربك ال

 . ماقملا اذه يف ىفكيام هيف نإف يوونلل حاضيالا رظنا تنذأ ولب ان
 يعرش توبث وهف ةيزاجحلا ةيعرشلا محملا يف لالحلا توبث ةلأسم ان

 نيدهاش ةيؤرب هتوبثب مكحي ةراتف ةربتعملا هطورشو ةيعرملا هدعاوقب حيحص
 اموي نيثالث قباسلا رهشلا لاكإب وأ ةضيفتسم ةعامج ةيؤرب وأ نيلدع
 بولقلا المو عاذو عاش دق رمأ ةيزاجحلا مآحما يف مكحلا اذه توب

 ىلع ىوقي يذلا اذ نمو نازنع هيف حطتني الو نانثا هيف فلتخي ال عامالا
 ىتح هتيريرس ىلع سمط ةريصبلا بوجحمو ىمعأ لك الإ نايعلا بيذكت
 لهج مينم كلذ نإف روهمجلل فلاخم موي يف فوقولا كلذ ىلع نت

 ران نودقويو نيدلا ةملك قيرفت نوبحي ةعامجب نيملسملا رشاعم انياب 1
 نأ دعب ةنتغلا

 . ةبودنم

 تت

 ةعاطإو حلاصملا ءارو ايعس ءيش لك يف اسفلاخم نوبحيو فيتحلا نمل ىلا اذه ةعمس نوهوشيو مالسالا دضع يف نوتفيو ةدماخ تناك ظ
 نيملسملا ىلع رضأ ةقيقح ءالوه نإ هيغ هنإ ال يذلا هللاوف ناطبشت

 . حسم ها ضوي ل وأ ىصوأ ءاوس جي و هتايحح يف !هيطتسم ناك اذإ هتكرت نم هنم ج هححصم ها صوي ل وأ ىصوأ ف !هيطحسم ناك اذإ هتكرت ردع محلا بجي لا 5
055 



 رهأ كر أ هركبو نيكرشلا ا نا اهيرو نيكرشملا نم
 7 ُْ زفماو كنيلإ ىكتشلا | 000 مترف ضغبلا دشأ مهصغبيو 0

 0 روم ل لوح الو كتمحر ىلإ كياقع
 يب مهصيصخمتب مهل راهظإ نم ةعدتبلا 0

 ا 2 ىوقأو اريخ كلذ ناكل ربكألا جحلا مسول فرق
 د ناحدلا ىطاعتب نيملسملا رفكي ج ارا م و 59

 نزأ مع هنأ وهو هريرخت مدقت < هيف فلخع هنأ لع نايل 0
 رفتم كلذو هلو هللا لوسر باحصأ همتشو هللا لق ف
 نم هلامف هللا يده نم نككل بونذلا دشأو رئابكلا مظعأ نم هنأ لع
 ففاعب تيده نميف اندها مهللا . داه نم هلامف هللا للضي نمو لضم

 زيفوتلا يلو هللاو ٠ ةيانعلا هتكردأ نمل ةيافك هانركذ اميفو . تيفاع نميف
 . قيرط موقأ ىلإ يدا

 دوج هبححصو هلا ىللعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 وام
 ف



 ناضمر رخاوأو ةجحلا يذ رشع نيب ةنرافتلا

 رشعلا مأ ةجحلا يذ رشع لضفأ نيرشعلا يأ مكلضف ماد مكي
 ؟ ءارسإلا ةليل مأ ردقلا ةليل لضفأ نيتليللا يأو ؟ ناضمر نم وهأو

 . نيروجأم انوقأ

 رشع يلايل نم لضفأ ناضمر نم ر يخألا رشعلا يلايل نأ ملعا : باوجلا

 اذببو . ناضمر رشع مايأ نم لضفأ ةجحلا ىذ رشع مايأو ١ ةجحلا يب

 تلضف امنإ ناضمر نم رشعلا يلايل نأ هيلع لديو هايتشالا لوزي ليصغل
 همايأ رابتعاب تلضف امنإ ةجحلا يذ رشعو يلايللا نم يهو ردقلا ةليل رابعا

 . ةيورتلا مويو ةفرع مويو رحدلا موي هيف ذإ
 ةيميت نبا خيشلا خيش لئس دق هنأ وهف يناثلا لاؤسلا نع باوجلا امأ
 ردقلا ةليل لب : رخا لاقو ردقلا ةليل نم لضفأ ءارسإلا ةليل : لاق لجر نع
 ؟ بيصملا اميياق للا

 نإ ردقلا ةليل نم ل اضفأ ءارسإلا ةليل نأب لئاقلا امأ هلل دمحلا : باجأف

 ماع لك نم اهرئاظنو 4َم) يبنلاب اهيف ىرسأ يتلا ةليللا نوكت نأ
 اهيف ءاعدلاو اهمايق نوكي كيعدقلا ةنابل نم < 0 ضق

 مولعم وهو نيملسملا نم دحأ هلقي مل لطاب اذهف ردقلا ةليل يف هنم لأ
 . همالك رخخآ ىلإ مالسالا نيد نم دارطالاب أ
 ايف هل لصحو < يببنلاب اهيف ىرمأ يتلا ةنيعلا ةليللا هب أ ل 51

 اذهف ةدابع الو مايقب اهصيصخت عرشي نأ ريغ نم اهييغ يف هل رس
 نأ بجي نامز وأ ناكم يف ةليضف «ةيَع» هيبن هللا ىطعأ اذإ نب 4

 ضعب لاق دقو ١ ةسألاو ةنكمألا عيمج نم لضفأ ناكملاو ناثزل 2
 يه ردقلا ةليل نم لضفأ هُقليَو يبنلا قح يف ءارس )مالا ةليل كا <

 عكا



 ا

 ّ ( 6 ليق ل نوف ٠ 4 ليقف 4 هللا لوسر قح يف ءارسألا ةليلو مط
 ع 1

 رس 1 5

 را حيحص يف ل لابح نبا فور دفمف ؟ ةفرع موي ما م 5 2 لضفأ

 نزلا علطت 5: « هني » هللا لوسر لاق َ لاق ةريره 5 كنداَخ

 تس مخلا ٠ : |اعوفرم اضيأ 00 ةعيجلا رب نم لضفأ قيل لع برغُت

"0 
2. 0 

 مو

 | وا يلعلا نفع هيد دقو : ليق . ؛ةعمجلا موي سمشلا هيلع تعلط

 رولا نك ىكحو ٠ ثيدحلا اذبب اجتحم ةفرع ب ل ىلع ةعمجلا موي ليضفت
 ناوصلا» ردقلا ةليل نم لضفأ ةعمجلا ةليل نأ : دمحا يع ةياقر لغير

 0 اضفأ رحنلا مويو ةفرع مويو . عوبسألا مايأ لضقأ ةعمجلا موي نأ
 0 00 ةقفول ناك اذطو «٠ ةعمجلا ةليلو ردقلا ةليل كلذ « ماعلا

 عم بهاوملا يف 4 لاق .ء ةدلعتم هوجو نم مايألا رئام ىلع ةيزم ةفرع

 نبا ةماش نأ 8 خيشلا هلاق امب باوحلاف لاؤسلا اذه داريإ دعب اهتيشاح

 ايف هب مركأ ال كن يبنلا قح يف لضفأ ءارسإلا ةليل نأ : شاقنا
 ىح يف ردقلا ةليلو لجيوزع هللا ةيذر اهلجأ 0 ينلا تاداعلا قراوخ نم

 مهلبق نمل ةنس ننام يف لمع نم مه ريخ ايف لمعلا نأل لضفأ ةنألا

 ددعلا ةقيقح دارملا نأ ىلع ءانب ةنس ثلثو نينس ثالث وهو رسكلا ءاغلإب
 ءارمألا ةليل امأو ٠ يداك دارملا نأب يواضيسلا روصو . رهش فلأ وهو
 نسحلا اهدنا دارو حيحص ثيدح ايف ل انما ةييتحي ا قف تاي ملف
 دحأ اهّْيع الب هلت يببنلا ابيعي م كلذلو . فيعض الب هلوق ل ايدب

 لقت نأ ىلإ يصب الو نآلا ىلإ حص الو حيحص دانسإب ةباحصلا نم
 . ءيش اهيف ةعاسلا

 (11/؟)



 ينلاحصلا ريغ نع ةيضرتلا

 يفو هنع هللا يضر يناحصلا ريغ ف مفوق يف مكلضف ماو يرد
 اضفأ هيلعر اضيأ يسبنلا يفو . (مالسلاو ةالصلا هيلعر

 0 ونيب ؟ (مالسلا ىكذأو 7 ١ 2 كالذ أون 0 . ل
 ال مالسلاو ةالصلا نيب عمجيلف 4 ةتيع# انيبل ىلع لص 57 ب

 هلع ادهلص## : ىلاعت هلوقل هيزنت ةهارك ةوركم هنإف امهدحأ
 نك لمكألاو مالسْلا هيلع لاقيف ءايبألا نم هريغ امأو ١ 4اس 2

 رئاسو ليبج اذكو . ايبن ناك ىتم مالسلاو ةالصلا نيب اضيأ هل ب
 ءاببألا نأ ديظف الاللقنبلا ميلع هلسو لضي نأ زرع ا
 ملسيو ىلصي الف مهييغ امأو . الالقتسا مييلع ملسيو لصي ةكئالب
 يف مالسلاب ةالصلا نأ ءاملعلا نم روهمجلا بهذم ألا الالقنسا ع

 صوصخم لجوزع ظفت نأ م ةكئالملاو ءايبنألاب ناصوصخم فلسلا ناس
 لاقي ال « ازيزع اليلج ناك نإو لجوزع انيبن : لاقي ال امكف : كاب
 . احيحص هانعمو اموحرم ناك نإو ملسو هيلع هللا ىلص ركيوبأ اند
 هنإف ءافشلا يف ضايع يضاقلل اقالخ هيزنت ةهاركل ءايبنألا ريغ ف عم
 لك يف عزان امب كلذل لدتساو ةالصلاب ءايبنألا ريغ دارفإ ةمرح رانخا
 ءايبنألا ريغ ىلع مالسلاو ةالصلا امأو : هحرش يف سرفأ نبا لاق ؛ 7
 ىشتسيو ةحيحصلا ثيداحألل اهريغو ةالصلا يف اقافتا زئاج كيلدن +

 صيغ الف هللا همحج رو هع هللا يضر أ محرتلاو يضر

 (ا77



 نوصلا ربكم لامعتسا يف لاؤس نع 55
 ''"ةعامجلا ةالصو ةبطخلا يف

 تاخد لالاو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو باوصلل مهلملا هلل دمحلا

 انيلع -تفا مهللا ء هللاب الإ ةوق ال هللا ءاشام باوصلل ةياده مهللا : باوجلا

 در ماد ةيزبخلا عال تول ربكم لاتختسا إ :.لرقأ  نيراقلا عرف
 : هوجول كلذو رئاج مامالا

 ءاملع امهدصقي نيذلا نيفيرشلا نيمرحلا يف لمعلا هب ىرج هنإ : لوألا
 يف هور كدي هو ٠١ هولبقو ءاملعلا هرقأو ق سنع ف لك نم يتالسا داع ماعلا

 . دجاسملا فرشأو نكامألا

 هشأ فوقوملاو افوقومو اعوفرم دمحأ مامإلا هاور يذلا دوعسم نبا ثيدح يلو
 رهف انسح نوملسملا هارام» : هظفلو . هيف يأرلل لاح ال ذإ عوقرلا مكح هلو

 . هلوبق ىلع عمجلاك كلذ راصف . ثيدحلا ؛سسح 0
 ىنعأ - هنم دوصقملا نإ ثيحو . دصاقملا مكح اه ل ائاسولا نأ : يناثلا

 "إلا تاكرح طبضو ةءارقلاو ةبطخلا خاتسا وهو ٠ 0 توصلا ربكم
 لال هيلع نقلا را بتعاب انيك امو عما كلذ راع ءادتقالا حصي ىتح

 . عاولا ةجح يف ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو . بولطم رمأ تابعنا
 سس لل ل ل ل ل

 . صنلا ىلع ةظفاحع اهاننبنأ اكل اهيلإ ةجاح © * نالا اويل رت د و وويل ا ١

 ك1:



 سانلا «لالباي
 هنب هزت الو يغش رص هيلع بزرتيا 2 .توضلا ربكم نإ نيبو

 2 ل 3 2 1 3 5

 ل يلا داو ملول هع ا ات ل و
 14 2 0 نا ا

 ام تل هيف عقو ول اذه توصلا ربكم ل يللا

 0 قل

 0 هير ىل اع ليلدلا لدام الإ ةحابالا ءايشألا 6 05
 0 الخ

 : عبرا
 ليلدلا ةماقإو نايبلا هيلع ميرحتلا ىعدمف هميرحت ىلع ليلد انه

 معيب 5
6 

١ 

 ملسو هةيححصتو هلا ىلعو دمحم انديس 0 هللا لصو ملعأ هللا



 : كرو
 دعباما تامهملا قاك هلل دمحلا

 ماودلا لع هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاف

 ., |نعببو مسهمولعب انعفتو نيلماعلا ع ءاملعلا تاداسلا ىلع هللا ىنم
 . هتباجإو انلاؤس لوبقب اولضفت مهئاول 50 ادعم ةلخغ

 : تالاؤسلا هذه يف مكلضف ماد مكلوقام يديم
 | ولو بنجلا ىلع لسغلا عزلي له مميتلل ةحيملا ةلعلا تلاز اذإ ع1
 . رخآ انج بجي
 نع مميتو ءاملا لامعتسا ىلع ردقي مل يذلا ضيرلا بججأ اذإ 1
 ىضم دعب هنإ مث ةضورفملا ةالصلا دارأام لك اذكه لسفغلا نع الدب

 راصف لسغلا ىلع ردقي الو لدع لوقب طقف ءوضولا ىلع ردقي ماألا
 له اضيأو ؟ ال مأ ءوضولاب ةلوعفملا ةالصلا ديعب له . اهلعفل أضوتي
 يديساي اونيب ؟ ال مأ ءوضولا ءاضعأ ىلع هتردقل ؤضوتلا هيلع مزلب
 . هللا رون
 هبار ىلع بجي له نيد هيلعو صخش تام اذإ يديساب 5 )م
 ؟ رسيأ نإ هلاه نم هنع يضقي نأ

 شرق ةئامب ةنامر ةئام هلاثمو ائيش دحأ ىرتشا اذإ (؟)
 ' فصنو شرق رئاسلا رعسلا نأ عم ابنم لقأب ةرمو نيشرقب ةرم ابنم عبي نأ
 نك نإو مهارد ةرشع كلذ نوكي يرمشملل الاح ائيش عاب اذإ (©)
 ضرف لك ٠ < هج هلوق يف لخاد اذه له امد رشع ةسمخب الجزم

 .. ابر وهف اعفن رج

3-8 

 هَ

 ةنشللا



 نم هسفن هبش وأ دمحم ظفل وأ ةلالحلا ظفلب هتريصب يف هسفن رين

 0 ف دومحلا رت 0 0 3

3 > 

 لب هلوبق نع جوزلا عنتماو لثملا رهمب اهسفن علخت نأ ةأرما ا
 ؟ لثملا رهم لوبقب هريجي نأ يضاقلل له اهب ارايضإ هنم : ةكأ د

 له رفاسو النم ةكم لصو اذإ هدلب نم دقعلا جاحلا ىون اذإ

 رون ديس الا نيكد عمجي الو مي وأ اموي رصقيو اموي مي نأ ل

 فاش باوجب كلذ ان حضوو رابغ الو لاكشإ ريغ نم ميركلا هلإ
 . ماهوألاو كوكشلل عطاق مارلاب فار

 باوجللا

 فرشأ ىلع ءالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا « املع يندز بر لف

 نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو نيعمجأ هيحصو هلا ىلعو نيلسرلا
 هيلع بجو ءام دجو مث مميتلل ةحيبملا ةلعلا تلاز اذإ : لوألا باوجلا
 امأي ؛ ثدحنل عفار ال حيبم مميتلا نأل ىرخأ ةرم بنجي مل ولو لسمل
 هلا نوي رغضأ اثدح اثدع دوعي هنإف ثدحأ اذإ ربكألا ثدحلا نع 9
 يف رجح نبا ةمالعلا لاق . هيف ثكميو دجسملا لخديو د ارقلا أرقي 3
 مايتسا ثدحأ مث ةبانج وحن نع معي نشأ حاضيالا ىف 0

 . ملعأ هللاو . دجسملا يف ثبللا مل
 ةالصلا نم ِهاّذأم يضقي نأ ضيرملا ىلع معن : يناشلا يوصل

 فالخب لسغلا نع بودي مميتلا نأل كلذو . ملميتلا نود ه0

 م١007



 لسغب نإ يملا اذهب لع جحاولا نم ناكف هماقم موقي ال هنإز ءوضولا
 وابل ١ ف الوأ هيذؤي ال اهلسغ نأب لدعلا نربخأ ينلا و

 ب ل ضي ١ ىلع بجو امإو هدحو ءوضولا كذب ىفكي هيف اننا

 2 رق ا مكترمأ اذإ : مالسلا هيلع هلوقل ءضولا ءاضعأ 500

 يف الا لامعتسا عنتما اذإو : هتيشاحو نيعملا حتف يف لاق . معطتسام

 للاب وه هملع وأ كلذب عدوا جا كاع تدوس

 را ميحصلا لسغ يف فطلتي نأ تع حيحصلا لسغو همميت بجو

 فيلا ميدقت لوألا نكلو حيحصلا لغو مميتلا نيب بيترت الب ليلعلل

 : ملعأ هللاو بارتلا رث فال ليزي

 هلام نم تيملا نيد يضقي نا ثراولا ىلع بجي ال : ثلاشلا باوجلا

 لام نود هسفن لام نم هؤاضق بجي امنإ تيملا نيد نأل اسوم ناك ولو

 ءاضق هيلع بجي الف لام هثراول ناكو اريقف نيدم صخش تام ولف هراو

 . ملعأ هللاو تيملا نيد

 ال ريعستلا اذهو اصقنو ةدايز كلذب عيبي نأ هل زوجي معن : عيبارلا باوجلا

 ولو ريعستلا مرحي : يلا يف ف لاق . مرحع وهف ةملظم ةيعفاشلا دنع هنأل هب رابتعا
 رحح هنأل اذكب الإ مهتعتمأ اوعيبي ال نأ هتقوس ىلإ يلاولا | رمأ نأب ءالغلا تقو يف

 ول كلذك وهو ةمعلمألاب صحي ال كلذ نأ مهمالك ةيضقد مهلاومأ ن ,مانلا ىلع

 ةالصلا هيلع هلوق ريعستلا ىلع ليلدلاو عيبلا حصو هتفلاخم ربي مل مامإلا رعس
 5 ىفلأ نأ هللا دك ينإ « قزارلا طسابلا ضباقلا رعسملا وه هللا نإ : مالسلاو

 ظ هلال لا يار اب الإ مد يف ملاظمب ينبلطي مكنم دحأل سيل

 ناثلا ةحلصمل ريعستلا يضر كلام هفلاخو نابح نبا هححست
 . ملعأ هللاو مهنع ررضلا عفدو

 ل“ وكيف ريخمتلا نم هيف زوجي ال ركذ يذلا اذه : سماخلا باوجلا

 روجيف هنع هللا

 علل



 دمحم خيشلا يواتف يف 5 هنع يبنم وهو ةعيب يف ناتعيب وهو هنعا يي

 . ملعا هللاو ىلاعت هللا ةيحر يدركلا 0

 ريوصتلاب رألا اذه لثم ِق ركفتلا نأ ثيح : سداسلا باوجلا

 ركفتلا بابو هيف ضوخلا 0 لوألاف اعرش بولطملا نم نيل روكألا

 رولا هللاو 3 ةيوبنلا فري داحأإلاو ةينارقلا تايآلا ف حضوم اعش بولطلا

 دقعلاف ايسوجم ةملسملاو ةيسوجم ميلا جوزت اذإ : عباسلا باوجلا

 دكار وسم ردي اير يالا دقن در لس حو

 رهمب علخلا لوبق ىلع جوزلا ريجي نأ يضاقلل سيل : نماثلا باوجلا

 هلوبق ىلع ربجي الو لثملا رهم ىلع ديزي نأ هلف جوزلل قح علخلا نأل لئلا
 . ملعأ هللا

 هصخخر نوت نأ بحي هللاو ناتصخر عمجلاو رصقلا : عساتلا باوجلا

 ريغ نم همدعو عمجلاو مامتالاو رصقلا هل زوجيف همئازع قؤت نأ بحي [؟

 . عجرملا هيلإو باوصلا ةقفاومب ملعأ هللاو ""متحت ال ؛الإ

 . ةرثؤم ةماقإ وني ملام (')



 هي» يبلا ىركذ

 , مأ ةنس وه له 4ةكن» يبل دلوم يف مكلضف ماد مكيوفإم : ب لا ا
 ما صن هيف ؟ ال مأ
 ل يبنلا يف دازو كبلقو يبلق هللا 0

 كيوب آلا نكم لو نوصت نع عرف «يشلا لع مكن نأ: ني
 يلج همكح رمهظيأ هيلع لمتشيام فرعي ىنح ءيثب يوبلا دولا ىلع

 : ءايشا
 5 ةلالث ىلع دلوملا ىوتخ لوقف

 :يفيكد هيلا ماللسلاو ةالصلا هيلع هسا ركذ لع ىوتخي هنأ 5 : الوأ

 ةءاجتلل ةلحرلا ل هل عقو امو هتأشن ةيفيكو تايآلا نم ابيف عفر امو هتدالو

 ىنألا نم هاقالامو هنثعب أدبم ركذو ةبيجعلا لاوحألاو ةبيزغلا تاصاهزالاو
 ص هل عفو امو هترجه ركذو نارقلا غيلبتو ةوعدلا ريل انعم : ةنغاو

 يس هنأ كلذ يف رظانلا كلشي لهو هتافو ركذو لاوحألاو فقاوملاو تاوزغلا

 هيلع شقوتي مث كلذو هتقرعم مامتل ةطساوو 03 لامكل ةليسو قلخلا ديس

 ةيملع سورد نم ةيوبنلا ةريسلا ةءارق هييثنام نمؤم ركني لهب نامإإلا
 ديعس نوكيل ةايحلا رامغ ضوخ يف هل ادئار ءىراقلا اهذختي ةيوبن مكحر
 الإ كلذ متي لهو هب ناميالاو هتبحمب نييومام انسلوأ قلخلا ديس ةعباتم
 م رأ دصاقملا مكح لئاسولل ذإ هيو هنيس سوردو هقفرعم ا
 نيحلاصلا نم ىضم نمو نيفلاسلاو ءايبنالا ريس هباتك 0 0
 . ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نم ىركتل كلذ يف نا

 بولطملا هلع يبنلا ىلع ىلع مالسلاو ةالصلل ببس دلوما نأ : ينادلا
 أذ /اميلست اومّلسو هيلع اولص اودمآ نيذلا اهام) : 0 1 اعت هلوقب انم
 ندع نانا فارع نت منقل لضم, اهراثا ةدعت نع ا دجسي دئاوف نم 0

 . اهياونأ رماطمو

 لمحن)



 ثلايإ ٠
 اع صحو هتعباتم لع ثح كلذ يلو ىلاعتو راحت هب

 5 نا اج هيأ
 امنعلا بستكا دقو اذه هباد داب يسأتلاو 0 لع يأ يأ

 ْ كو هراثأ :
 بلحم 5 ةماعلا خاتجا ةصرق ةيمرضخلا دالبل ١" ل ىبلاعت هللا

ّ 0 - 5 - 

 كلذ يفو مهداش رااثكناذ اوبيعجو ميترك اذهب اوماقف فيا هاا قى 3 7 :رذ ةليس ةليسو ل لذ اولعجو 5 ؟ اذمع ١ ا 55 اع

 عفر م دالابلا صعب ف عفي معن 8 مقتسم طارصلل داشر 1 1 ام | لا

-_- - 

 .مم راثكألا نم هيلع بترتياهو لاجرلاو ءاسنلا عاتجإو ةركنملا 0
 - كلا تاوصا

: 
 ل 2 ا

 نيدلا ىلإ كلذ قد ىتح خ دابلاو فارسالا ةرثكو دلاوملا ةءا ا عا

 5 !1 هع قيمت ا كلا لك ةورتقل الإ كاك نم ها
 ف

 املعلا ةعنم

 ةمهطملا ةعيرشلا بادأ عم ميالتي الا ثلذ نأل كوحلصملا ةاعدلاو 5

 ضيفي بذع برشم ماقملا اذه يف نيبحملله فيرشلا دلوملا هذه حام ع 1 َُ رم 1 ُة 9 2 . . ١
 - 5 | 2 3 5 . ١

 اميفو ؛ داعبلا ةشحو هبلق نع هللا لازا نم الا هيردي ال دادولا 0

 هَ هيل ا 5 010 520
 قيفوتلا 2 هيلاو هيانعلا ةدقحع نم ةيافك ان

 تالالا عامس

 يديس ةرضح . هقلخ ريخ ىلع هللا لصو هدحو هلل دمحلا

 . نيما هللا هظفح يكلاملا سابع ديسلا موحرملا نب يولع دبسلا

 له برطلا ةلاو ةنامكلاو نوناقلاو دوعلا عامس يف مكدع هللا يضر مكلوفام

 روكذملا كلذ ميرحت يف ببسلا وه امو فالخ هيف مأ هوركم مأ اعطق مارح يف
 ىلع بجي لهو . مارح مأ هورسكم مأ حابم وه له قودشملا عام اني
 . هللا ءاش نإ نيروجأم انوديفأ ؟ دل مأ روكذملا كلذ عامس ركدي نأ ناسنإلا

 . كلذ فالخ وأ ميرحتلا ليلد ان وج أ مكلضل نا

 هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا : باوسجلا /
١ 

 اسصأو هلا ل
  0املع يندز بر ءا هجين عبت نمو 4ب

 )١مل(



 , ني اقلاو دوعلاو ةبايلاك راتألا تاوذ يماللا نيتيب ملعا
 2 بيو لا بهاذملا نم روهشملا ىلع مار اب ترضلا 5

 0 2 3 يلا يف هب سىأب الق فدلاو راطلاب برن 6

 يب الإ «فدللا هيلع اويرضاو حاكنلا اونلعا» : ملسلاو ةديم 27
 يف كلذ زاوج رو 0 روهشملا ىلع حاكتلا ريغ يف ايض 1 وهشملا لباقم 5 ١

 1 َ : 1 نوملسملل حف

 ملا : ليق حاكنلا يف كلذ يف فالخ هيفف ميصارعلا وذ راطلا
 4 ةهاركلاب .: ِ

 لع ىرج نم ميتمف ملعلا رفا توسان يسن سال

 ع قفحما ةمالعلا انخيشلو لصألاب هل اقاحلاو اره نك ارظن ههيرت

 قيدنصلا ماكحأ يف قوربلا راونأ اهامس همر يف ةلاسر يكلاملا

 الثم هنوكل ارظن ةيعفاشلا ءاهَمف ضعبك هتهارك ىلع ىرج نم مهنمو

 اهكرت نوكي يتلا تابيتشملا نم وهف لك ىلعو راتألا نع ايلاخ اصألل

 . عرولا نم

 هيلإ راصيام ىلوأ نامزلا اذه يف عئارذلا دسو . لاقم ماقم لكني

 . ليبسلا ىدبي وهو قحلا لوقي هللاو . ماوعلا ىلإ ةبسلاب

 رافكلا يز لوح
 - يو يبنلا ممسقت 7 ةيفيك نع الأ - هللا 0 - ا

 مهئابزأ ريغتي مهرمأي 0 أ منغملا يف نوكت يتلا ىراصنلاو دويبلاو رافكلا
 0 رييغتب مهرمأي نكي م مأ ر افكلاب م نع يبنلا ةدعاقل اعين

 ركب كلذ عا تاز مهلملا قيفوتو معنملا حتفب اتيعتسم : لرقأف ٠

 : هوجو نم

 0 < يبنلا مهلتاق نيذلا رافكلا نأ : لوألا هجولا

 مك)



 نمع ب نوزاتمم مهب ةصاخ ءايزأ مه نكت مل ةريزجلا يف اوناك نيذلا دوبي,

 ناوثأو ةصمقأو مئامع نم برعلا ةسيلاك اييرقت مهتسبلأ تناك 0 5
 قف ١ رافكلاب صتخما ريغل غل سابللا نأ كش و برج ةلاو ناعنو 3

 ةيزغ ف اسبال ناك لوو يبنلا نأ كرت الأ اعرش هنع ىبنملا هيبشتلا ْ

 هنع هللا يضر ةييغملا ثيدح يف كلذ درو 5 نيمكلا ةقيض ةيمور ب 0

 رافكلا دالب يف ةعونصملا بايثلا ةراهط ىلع ةلالد هيفف حاحصلا بتك يف 3
 رافكلاب ةصتخملا ريغلا بايثلا سبل زاوج ىل ٍلعو ةراهطلا ءايشألا ف لصألا نإ

 لا يتلا بايثلا كلعل بو هميسقت نأ تملع اذه روقت ان |

 اهيف ققحتي الف رافكلاب صتخي امم تسيل اهمأل هيف روذحم ال هباحصأو هتيب نإ
 00 ةيددنلا ويب

 نوزاتمي صوصخم يز ذاختاب ةمذلا لهأ رمأ قورافلا نأ تبث : يفاشلا ١
 نكت مل ءايزألا نأ نم اقباس هانمدقام ديوي ىفخي ال اك 7 حلا ف
 م ايزو رافكلاب اصاخ ناكام امأو . عِكلَعِ) هللا لوسر دهع ىلع ةزيض
 ريغو يدوبي روطرطو رانز ٌّدشو ةطينرب سبيلك مه ةمالع اهولعج يتلا مهئانأ
 رفك وهف نيرفاكلل اليمو نيدلاب انواهيو هب اضر نيملسملا نم هسبل نمف كلذ
 رفكلا نيد نود يزلل اناسحتساو مهب افافختسا هسبل نمو « هللاب ذايعلاو ةدنو

 سببلل ارطضم رافكلا دنع ريسأك ةرورض هسبل نم امأو , مرحلا نم بيرق أ
 ميهيلع ةمالعو رافكلاب صاخ يْز هنأ ملعي ال وهو هسبل ن :يكو هن ماب الف كلذ
 ال تلا ةسبلألا نما ناكاماامأب هكرتو هعلخ بجو كلذ ذ ملع اذإ نكل الم

 اننيب ةكرتشملا ةماعلا ةسبلألا نم وه لب الأ مهلع ةقالع ميو را نك

 امأف مالسلادبع نب زعلا لاق « رئاج لالح وه لب هسبل يف ءيش
 هايإ مهيطاعت لجأل كرتي الف انعرش يف ةحابالاو بدنلاو باجيالا قفو ىلع 1

 ا ل
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 ةعومجم

 ةيملعلا لئاسرلا

 معك



 دوجولا ةدحوب لوقلا نالطب

 ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل ب

 ٠ نيعمجأ ةبحصو
 له [دحاو دويعملاو دياعلا] لوقي دحوم نمؤم لجر يف مكلضف ماد مكون
 له هدادتراب انمكح اذإو هريغو يفوص نيب ليصفت هيف مأ ادنرم نوكي اذه هون

 .ءازجلا نسحأب مكيزجي هللاو ؟ ال مأ نيملسملا رباقم يف ىني
 ةالصلاو هلاون ىلع هل ركشلاو هلاضفإ ىلع هلل دمحلا : باوجلا

 . هلاونم ىلع نيكلاسلاو هباحصأو هلا ىللعو دمحم انديس ىلع مالسناب

 : نيماقم يف رصحني لاؤسلا اذه نع باوجلا نأ ملعاف [دعبز
 . مالكلا اذبب قلعتيام نايب يف هللا

 . ملكتملا لئاقلا اذه مكحم قلعتي اميف يناثلا

 . مهلملا حتفو معنملا ضيف نم ادمتسم لوقت

 سها ني 0 دوحجو ايهيدب 00 1 0 0

 قبعا قمحأ الإ كلذدب لوقي لهو ع ءعناصلا سفن ةعنصلا - رثوعا ن مع وألا

 داحلإلاو ةقدنزلاب هسفن ىلع يداني اذه هلوقب وهف ةريرسلا سومطم ممطم ةررصلل

 قاحتلالا ىلإ ةرهطملا ةعي هحي رش رشلا ةرئاد نع حج 9 ورخملاو فيلكتلا دويق ن 3” ىصفتلاب

 سس فرعيال كلذ عم وعو دوجولا ةدحوب نولوقي رباكأ ةيفوص موقب همك

 تاطيشلا 2000000
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| 0 3 
 وسم ملعي مل نإو راصو نيلاضلا نم كلذب ناك 557

 1 كلا ا 5 كا يذلا ىلع ةيانج هؤاقب قيدنزلا دحلملا ّْ

 يوي أ ا ا َ : 1 ا 1 لثمف نيعودنلا فوضت ده '

 ل غل امد هللو ةيفوصل داس بش لام لع باكو ةيماال هالا ةديق 1| 5 (

 ليتاسطوو سس رابخأو ك١ وللا الإ نيدلا دفا زي
 يري مزالم ريغتلا هيلع أرطيال بجاو يتاذ هدوجو دوبعماو ءانفلل ليآ ريما يو زئاج هدوجو دباعلا نأ عم [دحاو دوبعملاو دياعلا] لاقي فيك ىروأ هيب

 ب ل روصتم روصتب 55 زئاخ اب بجاولاو بجاولاب زئاجلا نادوجولا دحتي نأ

 ,, رظنتو لومقعلا هفاعت امم وهو هلوبق الو ريغتلا لوق ناضيقنلا عمتي اذهب
 رئي نم نوككي نأ زوجتال ىوعدلا هذبب قطانلاف نيناحنا ىلإ اهرظن هلئاق

 :ئاشب ّيأو ةعشبلا مئارجلا نم ةميرج قطتلا اذه ناك الإو رخآلا مويلاو هللاب
 نيع وأ هقلخ دارفأ نيع وه لجو زع هللا نإ لجرلا لوقي نأ نم مظعأ

 ؟ ةراشإ يأ نارقلا هيلإ راشأ له ؟ ةوبنلا مف نم اذه دحأ عمس له مبلمج

 باحصلا نع وأ نيعباتلا نع وأ مهب ىدتقملا ةمئألا نم دحأ نع ىور له

 ديس دينجلا نع اذه عمم له وأ ؟ نيدشارلا ءافلخلا نع وأ نيعبملا

 ره اذه نع باوجلا نإ ةفئاطلا هذه ةداق مه نيذلا هبازحأو ةيفوصلا

 : هتضبن يف ىفطصم خيشلا انرصع لضافأ ضعب لاق عطاقلا ماعلا بلسلا

 انئابر لهأ اصوصخ ىوعدلا هذه نوعدي نيذلا مالؤه يف ىل حمس ولو

 م مهئاسن نيبو مهنيب قرفيو مهعاتم لكو مهلاوحأ نم اودرجي نأب تشأل

 كلذ مهب لعفي نم ىلع اوركنأ اذإف ىرجتام ميلألا بيدأتلا نم مهيلع ىرخ
 اذه ناف هنع ملزانتو مكيهذم متركنأ ىلع اذه مراكنإب مكنإ هلوقب مهرداب

 ههنلا اذه ىلع ءانبو ىلاعت هللاوغ ادنأ ممهف مكنأ ىلع لدي راكنإلا
 0 تاق مركنأ ام مكيهذم ىلع منك ولو راكنإلا اذه انيلع منك
 "7 مكحلا ىلع ركني فيكو نذإ هيغ لعاف الف مكبهذم ىلع هللا الإ
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 اداجرم كانه نأب رعشي هرودص نإف راكنإلا اذه ردعي 52
 35 ا ل ب و انتأللا تنأو راكنالا 28 ١ لل

 اّمع اريتنا نإف كلذ نوملستال متنأي راكن م
 ا از هدأ كرت ن .م هيلع مه ام لع اهدامت تاو اببق ةجحلا هدم

 0 ىها 5 نجحلا» تادامحلاو تاتاينلاو تاناويحلا دارفأ 0 درف 03 نأ داقتعاو

 دالبلا مبدع م رتستل مهقانعأ تيرضص ةقيقحلا ىلع نيملاعلا بر وه ةكئاللبب

 نموم لك هنلا دمحيلو ميد مجرتسملا سفنت مالاسإلا نيد سفن 1 دابعتا

 اذه رهاملا ب بطلا انه بفص» فيك رظناف ها مياع ضرألا رهط نأ ى

 اتب' نا ةئيدح ةيبص ةقصو لجأ وهف ع مفابلا ريرقتلا اذه 5 عجانلا 5

 نيدلا مولع ءايحإ هباتك يف ىلازغل | مامالا هلوقيام عمعساو ليبولا ءادلا اذبم

 د ثيح هكبسفل نع دبعلا عانق ىأ اذهو َ هصئاق عامسلا باتك ُْى

 عَ ةنم ةفشاكملا مولع تاماقم م ماقم هللا مو هللا يلو هنلابو هللا 0

 مالك تيدي هلوحو [ [قحلا انأ] لاقو داحأالاو لولخلا ىعدا 6 نانيخ

 لمج فيك رظناف ها توسانلاب توهاللا داحتا ىوعد يف ىراصنلا

 توهاللا داعلاب كولوقي نيذلا ىراصنلا ىداو م لولجلا ىنعمي نها ىتلا ةدحولا

 اذه ةدحولا يف اودقتعي نأ رباكألا ةيفوصلا انتداس هللا ىمحو توسانلا

 مهام نمو مهرئارس تفصو دولا 0 نييذلا موقلا مهو ىتعلا
 ّ ىعافرلا دمحأ ياديس ريهشل لا بطقلا ل لجو رع هللا ةييسحل ثلدب

 ملع نع مكعامسأ د م ةلسزدا ف ل لوقي ذإ ديؤملا ناهربلا هباتك

 رانلا ىلإ مادقالا قئازم مولعلا هذه نإف امهلكاشامو ةفسلفلا ملعو ةدحإلا

 ناتظفل : اضيأ همكح يف لاقو زئاجعلا ناهيك اناإ مهللا مايإر هللا انا
 هإ ةمعتلاب ثدحتلا دح زوالا حطشلاو ةدحولاب لوقلا نيدلا يف ناتملل

 ةيثيدحلا ىواتفلا يف ىكملا ىمتيهلا ىكملا رجح نبا ةمالعلا لاقي

 ةهدصاقم ا و َ . :> ضيف الك وشب

ب دهع ثيدح ارون ضيفي م ١
 و هدئاوق ثعمس عراف هير

)181( 



 رارصف مهيلع ضارتعال رو يف عفت نأ .كايإو : الا ةطردو
 ناعت هللا همحر لاق
 أ يددإ دنع موفر كلل نم ءارب مهنإف كبلإ عطاوقلا ب

| 1 : 

 ينالا 2 نأ كلذ نايبو نالطبلا ىميدب وهام نومظوتي فيكف ةفوعمو هلع
 /ٍ ءانتما لع مالكلاو ةمكحلا بتكك يف ةررقملا نيهاربلا أ اعدت

 | ار لاحم كلذو هسكعو نكمملا وه بجاولا نوح ملت 0
 رو ضلاب 5 0 0 مزلتسي ره نيدثإلا

 : هوجولف لولحلا امأ
 زولح كاك ناوس ةلمجلا يف هيل ! رقتغي يملا يف لاحلا نأ . [لوألاو

 كلا يأر وه و 59 ةدام ف ةروص و ا رهوج 3ك ضرع و ناكم يف 558

 لونخلا كلذ نمو بوجولا يئاني ريغلا لإ راقتقالاو تفوضوم نم ةفص

 ريغلا لإ ةرقتفم ىهو ءاسجألا صاوخ نم هنإف درولا نك املاك جارتمإلا

 نع هيفت بجو لاك ةفص نكي مل نإ ريغلا يف لولحلا نأ : [يفاثلا]
 لطاب وهو ريغلاب المكتسم بجاو 1 نوك ميا ١ الإو بجاولا

 نيذل يا ضعب معزام ىلع مسج يف لح ول : (ثلاثلا]
 نجح يف وأ ماسقنالا مزليف هئازجأ عيمج يف لمي نأ امإف نيد الب مه لوقعال

 ىنع ةلدألا» فارتعالاو ةرورضلاب لطاب امهالكب ءايشألا رغصأ نوكيف هنم
 لولا نالطب حضتاو ناب اذإو مالكلا بتك اهطسب لحن ةيلك كلذ

 ةفص لاقتلا ةلاحتسال تافصلا ىلع اذكف تاذلا ىلع امهعانتماو داحنإلاو
 يستلم ضعبو ىراصتلا اهب نيلئاقلا مأ سارف اهييع ىلإ اب + ةصتخما تاذلا

 الا رس ا لاق ضقارلا ةالغك مالمإلا لإ
 نا دعييالف ذئنيحو يبسنإ ةروص يف ىنجلاكو ةيحد ة ةروص يف ليبجك
 -م نوملاظلا لوقي امع يل !اعتو هتاحبس هلل ١

 ىلا
 و يضر ةيربلا ريخ مه نيذلا هدالوأو يلع كلذب ن مانلا ىلوأو ن ولم

 و ١

 اللص ىتح مهوقع داسفلل نكل نالطبلا ةيبيدبلا تاهرتلا | هذه يف الطأ
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 0 «اريسخ رح اع مضي للا او م
 هسيلو ةيقوصلا دادع نم مهنا كومعزي مهترفكو اولضأو اولضو اولزأو
 نومعريام نوعيالب نولوقيام كور ,ديال نيذلا ءاقمحلا دادع 000 3

 نمو ناريتلا ىلإ اهسفن يمرت ىتلا شارفلا نم قمحأو ناويحلا نم لضأ
 هكولس يف نعمأ اذإ كلاسلا نإ مفوق مهتلاهجو مهبذكو مهتافرح 3

 نيرتفملا ةيره نع سدقتو ىلاعتو هناحبس هللا ل لوضولا قيل ١ شا

 رياغتالا ةينينثإ ال ثيحب دحتيو زياتيال ثيحب رمجلا يف رانلا لحت <
 نم مرهظيو يبنلاو رمألا عفتري ذشيحو وه انأو انأ ره لوقي نأ حر

 .ع ّينغ هلبق ىذلاك اذه داسفو رشبلا نم نوكي نأ حصي ال ام

0 

 ".١ معلا

 هريرحتب هقيقحتب ىنتعي نأ ىغبتي يذلا امئإو دارطتسا هركذف كايبلاو 0

 نم نيرخأتملاو نيمدقتملا ضعب تاملك يف عقوام نأ وه هريرقتو هظفحر
 مارحألا ةيفلاب كلل مهد سيل اًداحتاو الملح مهوي ام ةيفوصلا ةمئ

 ةيمكحلا مولعلا يق نيرخأتملا مامإ ققحملا ةمالعلا لاق مث نمو مهحالطصب

 ىأ ىلاعت هللا ىلإ هكولس ىهتنا اذإ كلاسلا نإ : يتازاتفتلا دعسلا ةيلقنلو

 هلمؤي امو هاضر غولب ينو ىأ ىلاعت هللا ينو هدوهشو هبرق نم ةبزرم ىلإ
 يأ لحمضت ثيحب نافرعلا»و ديحوتلا راحب يف قرغتسي ةيلعلا هترضح نم

 لك نع بيغيو هتافص يف هتافصو هتاذ يف هتاذ ةقيقحلا ال دوهشلا رابتعاب
 هنومسي ىذلا وه اذهو : لاق ىلاعت هللا الإ دوجولا يف ىرييالو هاوساب

 يلإ برقتي يدبع لازال : ىهلإلا ثيدحلا ريشي هيلإو ديحوتلا ف ءانغل

 ذا هرصبو هب عمسي ىذلا هعمس تنك هتببحأ اذاف هبحأ ىتح لفاوتلا

 يلولا نع ردصي امبر ذكنيحو (ثيدحلا) . ابب شطبي ىتلا هديب 4 رش

 دععبو لاحلا كلت نايب نع ةرابعلا روصقل داحتإلا وأ لولحلاب رعشت 0
 رغب ل قولا يا تان لص نر ١ نان لالا 12

)١49( 



 , ناضوبلا كود نايعلا هيف ءانفلا قيرط نأ فورتعزو ناكمالا
 ردفب ديحوتلا
 دوس لاروع ىجاولا نأ رهو اضيأ ةنم سيلو كلذ مهوي ناث فهذم انهو

 ا تافاضإلا يف ةرثكلا امنإو الصأ هيف ةزتكال ةداتحاو تعي كلما
 0 ١

 رب نيرا جو 0 3 را ارسلا لايخلا ةلزنمب ىه ىنتا

 ررتا الإ انه لولح الق ماسقنإلا قيرطبال نطاوبلا يف رثكتيو ةطلاخغلا قيرطبا
 . ىلاعت هللا ةمحر دعسلا مالك ه] ةينينثالا مديل

 يافلان .باو ىلرع نبا اميسال موقلا تاملك نم عقيام نأ ملعي هند

 وركذام ىلع لزْنم ديحوتلا تارضح يف مع عقني :لاعن هللا مهمحر امهعانأو

 وماجلا نمت لادبغ .انالوم :ةذمالت نم نيرخأتملا ةمئأ ضعبلو هللا همحر دعسلا
 هب تاحفتلا ةخسن نع دبر .ىتكام هب روما امس يذلا ةباك يف روهشملا

 ةدحوم ءابو ةدودحمم ةرمبب - ىزيْبألا نمؤملا نب دمحم نيدلا ءالع انالوم

 رخأ نم وهو ىروزاكلا نيدلا دعس انالوم ةذمالت لجأ نم - ىئزو ةيناتخ
 ةقيرطلا ىهو ةيفوصلا ةلهج تارودك نم ةملاسلا ةيلعلا ةقيرطلا ةذتاسأ

 الإ هلإال ىنعم يف هابألا ركذ ةناحتير هنم ةيناثلا ةناحيرلا يف لاق هنأ ةيدنبشقللا
 ينو هللا الإ دوبعمال ردقي ىلزألا ىفف كولسلا يف بتارم ثالث ركذلا نأ هللا

 ةئلاثلا ةبترملا يفو هللا الإ دوصقمال ردقي هللا ىلإ ريسلا ةبقارم ىه ىت لا ةيناثلا

 كلام وهف هللا الإ دوجوم ال ردقي نييتنملا ماقم ىهو هللا يف ربسلا ىهو
 رص رفك وهف هللا الإ دوجوم ال ركذو هللا يف ريسلا يف كلاسلا يبتني

 يخلي نمل ريفنتلاو رجزلا يف ةغلابم هقالطإف ىف جم هيلإ ىدأ امر يا

 6 نيثالثو نامت ةنس ةناعْيرلا بحاص ةافدو هلماتف لطابلاب ةبترملا هذه

 *- ةدس ىزوراكلا ةافوو ةئامئممو نيعستو نينثا ةنس نيدلا ءالع ةاثئو

 00 نسح نكو رانلا يف ركنملا عقوي هنإف راكنالا نم رذحاف ةئامئاو

 نأ قحأ قحلو مومذم ندفنملاو مورحم ركتملا نإف داينإلا نم ةياغ نع
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 نم ةرهاطلا | مبتيولأ تحت هللا انلخدأ عفدنا دق ةفنألا ١ ءالؤه نع لطي ١ ص

 دهن انوق يرجأ نمو عير مهدقست اننإف بدلا رئاتس لع ةعيزووا
 اذه هركذ ىذلا عيدبلا ريرقتلاو عيف عيفرلا ريرحتلا اذه ىلإ رظناف هإ «+-

 هب دشو كيدجانب هيلع ضعف عابلا ليوط ردقلا عيفر عالطالا عساولا ري ٠

 ءالوه ىل اع بذاكلا هجو داوس نيرتل لوقتلا درس 5 كيلع انلطأ دقو كي 5

 ةمالعلا هركذام عم مسأو اذه نيدلا ءاملعو نيقيلا حيباصمو ةمألا ٌةأ لش 0

 رباكألا دئاقع يف رهاوجلا و : تيقاويلا باتك يف ىنارعشلا باهولا ديع خيشلا

 يف هنأ ىلإ ىدؤي كلذب لوقلا ذإ داحتا الو لولح ال هنأو سداسلا ثحبلا ي
 نأ ملعاو اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت شوشحلاو تارشحلاو عابسلا 5

 ةبطخ ىّرم م نيدلا يحع خيشلا ىلع نودحلملا اهعاشأ امم ةلأسملا هذه
 انيقي ملعتا تاحوتفل هاا باوبأ يف همالك سئارع كيلع لجأ انأ اهو باتكل

 هتديقع يف قيفوتلا هللابو لوقأف ضحم لهج وه ذإ كلذ لثم نم خيشل ثلا ةعاب

 هتديقع يف لاقو اهلحي وأ ثداوحلا هلحت نأ ىلاعت قحلا ىلاعت : ىرغصلا

 لحي نأ نع لاعتم ةينادحولا ماقمو عامجإب دحاو ىلاعت هللا نأ ملعا ىطسرا

 م ثلاثلا بايلا يف لاقو ئييشب دحتي وأ ٌييش يف وه لحي وأ ئش هن

 نم هجوب هيلع كلذ زوجيالم ءىش هللا نم دحأ يف سيل هنأ ملعا تاحوتفلا
 ىصقأ غلب ولو هللا انأ لوقي نأ فراعل زوجيالو رارسألا باب يف لاقو هوجرلا
 دبعلا انأ لوقي امنإ هاشاح لوقلا اذه نم فراعلا اشاحو برقلا 5

 0 ميدقلا ا نيتسلاو عا بابلا يف لاق ليقلا ريسملا يف 0

50 
 بولا نإف ينعي نيع ةوحجو 7 ذل مكحو ةفاضإ 58 هدمت معيب هضعل ا

 00 . ادبأ ةدحاو 0
 هيلع بذكلاب ؤرجتلاو هيلإ بسنامم هتءارب ملعتل مامإلا اذه نع لمن 5 اب
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 يلا ديس ىلع اوبذك دقف كلذ يف عدب الو ءايلؤلا رباك

 لا حالملا يف ارابخأو ندسلا يف ثيداحأ يع
 اوعضوو نيرخآلاو

 مو للعلا تايبو نئيمسلا نم ثكفلا زبيعل تافثلا كوثدحنلا ةرهملا ب

 , هاله ىل اع بذكلاب اوءرجتي نأ عدبأالف ءازجلا لضفأ هللإ

 نم هبارضأ لغو

0 

 52 لاخلل اًذرجتم ع رضتيو قئالخلا نم رفنيل ميدق رمأ ملا

 ربا مينع اهمهفي مل نم مهكردأو موقلا افوح ندندي لأ .ةوخولا 5
 0 .دمملا مهو هللا ةينادحو ىلع اهتلالد رابتعاب تاقولخلا عيمجت غيم زا

 شفنا مهرغي مو قئاقحلا ةفرعم نع رهاوظلا مههلت مل ارارسأ 3 نوري الو اراثآ
 37 دوبعملا ةاجانمت اوسنأو دوهشلا ماقم يف اوقرغ قئاقدلاو بابللا كاردإ 5
 ول دوجو الإ دوجو كلا اولاق اذلف مو دعملا ةلزيمب وهف ءانفلل ل لب 07 00 5

 : ةيهمالا ةمضحلا ناسل ىلع نيف اذلو موينلا

 داتا ىسمسملا ىبعخملا وه 006 رام لعو

 : ليق ؟ ءاضقلاو ردقلا هب ىرجتي امب اضرلا ماقمب زاف ىنعملا اذهب ققحت نمف
 احالم تائئاكلا عيمج تيأر العاف لكلا يف هللا تيأرام اذإ

 ضيف ضافو اقاهد ساكلا ليبسلس نم عرك امل ةضحلا يقاس لاق دقب

 . اقافد هناحفن ميتحخو هحتلا

 لامك عولب اذداترم تنك نإ ىوحامو دوجولا رذو لف هللا

 لاحم نيع هالبول هدوجوف هنتاذ نم هتاذل دوجو ال نم

 لوذلاب كرديامتإو ليواقألاو ملعلاب كرديال» ةرابعلا هقيطتال ماقم اذه نإف دعب»
 ليلخلا لوملا نم حتفلا»

 تي ىتح مهسفنأ يفو قافآلا يف انتايا ميس ىلاعت لاق
 : فانصأ ةيكيلث ىلع سانلا نأ ملعاو ىمأتو مهفاف ف قحلا هنأ

 دحلعي# نولفاغلا مه كلوأ قحلا نع قلخلاب اولغتشا نما لوألا فنصلا
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 نييوجحملا ماقم اذهو 4# نولفاغ مه ةرخآلا نع مهو ايندلا ةايحلا

 ةدهاشم هلا ص ل ىفاثلا
 ٠ ماقم اذهو مديع انأك 0

 تح اها

 هتاذل دوسعملاو م هنأ رابتعاب و ةدهاشم : 0 9

 ماقم اذهو لجو رع رع قلاخلا ةينادحو ىلع نولدي مهنا رابتعاب قلخلا 53

 هتسسلاو عباسلا بابلا يف تاحوتفلا بحاص ركذ دقف نييرقملا ا

 هل كَف عئاقولا ضعب يف مالسسلا هيلع كوراهب ىجور تعمتجا ةئامئالتنإ

 تع ءادمألا نمو «ءادعألا يف تمشتالنإ تلق فيك هللا يب

 نوراه ىل لاقف هللا الإ هيف دهشيال ماقم ىلإ لصي انم دحاولاو د
 هللا الإ ؟دحأ دهشي من اذإ نكل اي يف تلقام حيحص مالسلا هيل
 ميجحو لزي مم قاب ملاعلا وأ ءدهشم وهاك رمألا سفن يف ملاعلا لاز لهن

 من رمألا سفن يف قاب ماعلا 0-0 مكبولقل لجتام مظعل هدوهش نع من
 اذه ين هللاب مكملع صقن دق لاقف هدوهش نع نحن انبجح امنإو لو

 هيلع ىندافأف هللا تايا هلك هنإف ملاعلا ددههش نم صقن ام ردفب دهشل

 . ىهتلا ىدنع نكي مل املع مالسلاو .ةالص'

 دارم يف دبعلا دارم ءانف دوجولا ةدحو نأ تققحت اذه تملع اذإ

 هبحاص دارمب امبنم لك لمع اذإ داحتا نالفو نالف نيب لاقي م6 ىلاعت نا

 جازتما الو لولح كانه سيلق هنع هللا ىبضر افو ىلع ىديس هنيب اذكم
 بهذو مالسلادبع ىلع هتيشاح يف ريمألا خيشلا لاقو جازملا دساف هيظبإأ

 فصتيال هريغ نأو قلطملا دوجوملا ىلاعت هنأ ىلإ ةفسالفلاو ف ةفوصتملا ل 72

 دوجوملاب اقلعت هل نأ هانعمف دوجوم ناسنإلا اولاق اذإ ىتح الصأ درعا

 ءايلألا رباكأ نم عقو نإف داحتا الو لولح الو رفك وهو ف نابع 5
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 7 ركو دوصولا ةدحو يف مهتم عقي ؟ ةنناتبع لوأ كلو يب

 7 لإ 4 دوو ذا هلك نوحلاو ل اب ةبحلا نأ دارأ هللا الإ ةبحلا يلام

 م امهكسنأ نإ انلاز نمو ارت نأ شيألو تاوسسلا كمي نإ
 ,رقلا نكل ايبإل اعرش زوحيالا ناك نإو ظننا كلذر ل قع را
 لولا ةسسم ةماقاب نسكمت نم الإ فيعض ناسنإلا ن نإف لاوحألا مهبلغت ةران

 2-5 انأ لاق جالخلا نأ زوبكلا حيتافم يف تيأرو هناحبس

 نفل نيماقم يف ناتملك امهف هللا ل لاقف هدوهشب يف مث هفنب هروعش
 كلا رهاظب المع ىربكلا حرش يف 6 دينحلا هلتقب ىتنأ نم نكي

 نادجولاو ةراسعلا هب طيحتال مظعلا ماقملاف ةلمجلابو رهاظلا رألا وه ىدلا

 ,ظعأ نم نإ افو نبا مالك يف هنظأو تيأرو قحلا ديريام بسع فلتخ

 9 فو قافألا 5 انتايا ميرشس# ىلاعت هلوق دوجولا ةدحو تاراشإ

 الأ ديهش بش لك ىلع هنأ كبرب فكي ْمِوُأ قحلا هنأ مه نيبت ىتح

 : ثيدحلا يف حصو كك« طيحم ئيش لكب هنإ الأ مهبر ءاقل نم ةيرم يف مهإ

 : ىلاسملتلا نيدم نبا لوق هتاراشإ فطلأ نمو ملا ةرصبو هعس تنك

 لامك غولب اداترم تنك نإ ىوحامو دوجولا رذو لق هللا

 لامجإلاو ليصفتلا ىلع مدع هتققح نإ هللا نود لكلاف

 لالحمضا وأو حم يف هالول اهلك ملارعلاو كنأب ملعاو
 لاحم نع هالول هدوجوف هناذ نم هتاذل دوجو ال نم

 لاعتملا ربكسملا ىوس ائيش اودهشي مل ذإ هب اوف نوفراعلاو

 لابقتسإلاو ىضاملاو لاحلا يف 2 اكلاه ةقيفحلا ىلع هاوس انأر
 هللا كمحر ملعاف مالكلا اذهب ملكتملا مكح يف : (يناثلا 0 0
 ىفح لاخلا هيلغ ايوذحم ايفوص نوكي نأ امإ ملكتملا ل اثاقلا اذه نأ ىاعت

 3 هف انا كحال اذهف هتبيغل فيلكتلا هنع عفتراب# ل لاوحألا يعدم
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 نأ انمبو 'شييلكلا ماقم .يفإ ماقلا لشعلا رضاخا تفلكملا عينيا ورب
 دنع فيقولاو ةعيرشلا بداب بداتلاب رومام وهف بوذجم ريغ ا

 مكحل هسفن ضرع دق نوكي هنإف الإو اهكلاسم ىلع ريسلاو ى..
 الإ ةبجلا يفام لاق ال جالحلا لتقب دينجلا ىتفأ انه نمو ىرهاظلا د
 هر : ىلاعت هللا همحر ةبيجع نبا مامإلا لاق اذلو ةعيرشلا رهالل لن
 ىشفت الو اهلهأ الإ اهمهفيال تاراشإو زومر ىه امثإو اهنع ريبعتلا نكوي
 حابأ دقف اهلهأ ريغ نم اهرارسأ نم ائيش ىنفأ نمو مهام ليلقو مه الإ

 . هنع هللا ىضر نيدم وبأ لاق 5 هسفن لتقل ضرعتب همر

 انحب اهب ْوَل ةرهج انامد قارت ةفيطل قاقد رارسأ رسلا يفو

 : رخآ لافر

 هاقلأ موي ىهجو ةحيضف ىشخأ هب حوبأ ال زيزغ بيب ىلو

 سيل يفوص وأ يفوص ريغ وه ىذلا لئاقلا اذه لأسي نأ ىغبي ذئيحن
 رسق نإف دحاو دوبعملاو دباعلا هلوقب هدارم نع ءانفلاو بذجلا ماقم يف

 عم لولح داقتعا ريغ نم موقلا اهب لوقي ىتلا دوجولا ةدحو ىنعمب كلذ
 هيفا اقلطم لوقلا اذه لثم نع ىبني هنكلو ريسفتلا اذه هنم لبق هبزنتا

 هيلع ددشيو لاقملا اذه لثم يف هب لاهجلا ءادتقاو لاكشإلاو لاهتحإلا نم

 ىضعقيامب هلوق رسف نإو ادبأ كلذ لثمل دوعي ال ىتح ةحيصنلاو ىهلا ل
 لق الإو بات نإف مايأ ةثالث باتتسيف ادترم ارفاك ناك هللاب ذايعلاو لولخأ
 ةحيصنب اذه انباوج متت نأ اندرأ دقو نيملسملا رباقم يف نفدي ال انك

 اينابر املاع ةفيلخلا نوك بجي هنأ كلذو اقلطم قرطلا يف ءافلخلل ةل“
 هللا ىلع لدي ال وهف الإو هللا ىلإ كلاسلا ديرما لصوي نأ هنكمب
 ىستح ءافلخلا ةماقإ يف لهاستلا لصح املف هسفت ىلع ك“#
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 ِ اهموسرو اهملاعم اوريغو ةريثك ءايشأ قرطلا يف اوداز 001-

 لف لوصالا ءافص عم لوصولا رسعتو داقتعالا لدي داضنألا تح نب
 اشلا نع تيل ىلإ انعجر ام اذإف تغنت قرسللا نع اين رع

 رصألا بسح ىلع تلدبتو تريغت هيلإ ةبوسنملا هتفيرط نأ 0 ع
 نيب لصحو قرصطلا ءافلخ نم ريثك ني رفانلا راص اذلو ضارغأألاو

 ىذه وسسؤم هب ىضري ال ام ماسقنإلاو قرفتلا نم دالبلا يف هعابث
 ,الإهو هللا ىلإ لوصولا ةقيرطلا نم دوصقملا أل رباكألا ءايلألا نسا قرأ

 ينو اهبراشم بسح ىلع قرطلا اولمعتسي مل مهنأل اضعب مهضعب عطاق

 ىو مهداوس رثكو مهسفنا ىلع ساتلا اولدف مهعابط بح لع اهولمعتسا

 ةنرنمب كلاسلل ةقيرطلا خيش : نيفراعلا ضعب لاق دقو هللا ىلع سانلا ايلدي
 ءاذيإب هابأ بضغي نأ لقاعلل ىغبنيالو مامعألا ةلزنمب خاشملا ةيقبو ألا

 ءايشأ قّرّطلا يف اوداز ءافلخلا ضعب نوك نم هانررقاميف بجعال همامعأ

 ةنفسلا هب تيلبامب تيلب ةقيرطلا نأل اهسسّرم لوصأ ىلع تسي ةينك
 اربذكو اوريغو هيلع يبنلا ىلع ةيذاك ثيداحأ اوعضو نيئرجتملا نأ امكف

 . مكحلا ريزعلا هلل رمألاَف اهيف سيلام ءافلخلا ةلهج اهيف داز قرطلا كلذك
 عم ةفيرظلا ةلاسرلاو ةفيطللا ةلاجعلا هذه يف هعمج اندرأام اذه

 اهاقلت نم لك اهب عفني نأ هللا نم نيلئاس لابلا لاغتشاو لاغشألا ةئك
 . ملس بلقب

 نيعمجأ هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا لصر
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 ماهإلا نع ةلاسر

 انديس نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دما

 + دعب امأ . نيعمجأ هيحصو هلآ ل

 هماكحأو ماهلالا نع كتريرس ىفصو كثتريصب هللا رون كلام نق

 . ماتلا رونلاو حتفلاو ماهلإلاو ددملا هللا نم ادمتسم لوقأف هب قليب ,.
 سفن ثيدحو ةسارفلا ىمسيو ماهإلا نأ ملعإ (احالطصاو ةغل فيرعتلا

 لهأ حالطصا ينو . تبثتلا ةغللا يف وه . ثدحمو مهلم اهبحاصن لق

 لاق مث نمو هتافيرعت يف ديسلا هلاق بيغلا ةنياعمو نيقيلا ةفشاكم وه نمل

 ىناعم ىلع فرشتف توكلملا يف بلقنت حاورأ ىه ةسارفلا فيرعت يف مهشيب

 . كابسحو نظ قطنال نايعو ةدهاشم قطن قحلا رارسا نع قطنتف ببغل

 ىناعت هللا لاق . [كلذب هئايلوأو هئايبنأ ملعو بيغلا هللا ملع نيب قرفلا]

 ىلاعت لاقو هللا الإ بيغلا ضرالاو تاومسلا يف نم ملعيال لقط لج ع
 . «لوسر نم ىضترا نم الإ ادحأ هبيغ ىلع رهظيالف بيغلا ماع

 وأ باطخب بيغلا ىلع هلسرو هءايبنأ علطي دق ىلاعت هللا نأ ملعإ

 باجح فشكي كلذ ىلع هئايلوأ ضعب علطي اك ماهإ وأ باجح فشكب
 مظعأ كلذ يف امبنيب لب قلاخلل هملع يف قولخملا ةاواسم كلذ ىلع مزلي ال

 يلالقتسا ىناذ ملع بيغلل هللا ملع نأ : لوألا : نيهجو نم كلذي للا
 مالعإب ضرع بستكم ملع وهف هريغ ملع فالخب . دحأ مالعإب نوكبلا

 ىاعت هللا ملع نأ : ىفاثلا انل مهمالعإب نوكي كلذب انملعو لجو “” 

 طيمم دحاو ملع وه لب لاوزلا الو ريغتلا الو ماسقنإلا لبقيال يبزأ يدب 0
 اهعوقو لبق ءايشألا ملعي يبسك الو يرورضب سيل تاييئزجلاو تاييلكلا
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 ,ىملا ثداحلا قلخلا ملع نم اذه نيف اهعوفر دبر

 5 0 نوملعي مهنا قلخلا ىلع قلطيال دكتيحو لجوزع هللا مالعإب نئاكلا

 را ل د ا

 نابيثزجلا ضعبي ديقم ملعب اوملعأ نكلو اقلطم املع اوملعامو اوملعأ 2

 / بيغلاب ماع هنإ لاقيال ءارظنلا نم نم هيبغ هيف هكراشي ائيش ملع نمو

 قرفلا صخشتي [يلولل همالعإو يبنلل هللا باطبخ ني قرفلا] ةلأسم

 ناب كف امني

 يزرلاب ةطساو البو كلملا ةطساوب نوكي هَل ىبلل هللا باطخ . لوألا

 ايحو ىمسي كلذ لكو باجح الب همالكبو عورلا يف ثفنلابو ةحلاصلا

 ره نإ ىوطلا نع ىطني اموإ# ىلاعت لاق اذلف ةقيقح هللا ىلإ بسني امالكو

 دصلا هل جلثني بلفلا يف ىقلي ئش يلولل هللا مالعإو #ىحوي يحب الإ

 . معلت الو ددرت الب لوبقلا» ةنينامطلا بجوي اغا ليبص ىلع

 تلا نعم وللا و لق جلا هللا يق لع ين: لاق
 ؛حيحص ماهإ : نيسسق ىلإ مسقني ماهإلا نأ ملعإ [مافإلا ماسقأ]

 اهعوقو نيحو

 . حيحص ريغ ماهإو
 0 ها 5 . 5 9 لإ

 ئطخن مو هباقب انايع قئاقحلا رصبأ لاللحلا لكأ دا أ داتعاو ةقارملاب هنطابو
 راشملا وهو ةيفوصلا هيلع اي هلهأ قح يف ةجح مسقلا اذهب اديأ هتسارف

 رفرتا ةجح ناك امنإو هكوتفأ نإو كبلق تفتسا» مالسلا هيلع نيا 0 1 3 : اها

 بش يف ةيناسفنلا رطاوخلا نم سيل هنأو هتقيقت هل عقو ن -س ا لدع نئارف ١

 فاك يلولا بلق يف هل ىفململا هنأ ثيح هللا ىلإ بوسنم هنأل اعطق

 - ريغ حالصإ وأ هحتف ديرملا ابيس نوكيامب 0

 قلخو براجتو ةلدأب فروعتام وهب ح ةهبيححسصت ريغ م اهإ : (ىلاثنا)
 4ك انخأو

 (ذقغ)



 ميا اذهو ائيش قحلا نع ىنغتال نونظ وه امنإو هب ةقث الم تافيم
 3 * ةسارفلا ىلع ينبم ماهلالا ةلدأو

 نيسرفتملل هانعم هن مهيوشملا تايآل كلذ يف نإ 0 هلو ا

 . لوصألا رداون يف ىذمرتلا مكحلا هلقن جاني
 هللا رونب رظني هنإف نمّؤملا ةسارف اوقتا : مالسلا هيلع هلوق : ىلإ
 . مسوتلاب سانلا نوفرعي ادابع هلل نا : مالسلا هيلع هلوق : كلاي

 3 هنعافللا يف

 . كوتفأ نإو كبلق تفتسا : مالسلا هيلع هلوق : سماخلا
 سفنلا هيلإ تنكسام ربلا : دبعم نب ةصباول مالسلا هيلع هلوق : سداسلا

 . هيف تددرتام مثالاو بلقلا هل نأمضو
 هعمس تنك هتببحأ اذإف : يمدقلا ثيدحلا يف مالسلا هيلع هلوق : عباسلا ْ

 . اهب ىشمي ىتلا هلجرو اهب شطبي ىتلا هديو هب رصبي ىذلا هرصبو هب عمسي ىذلا
 . لبجلا لبجلا ةيراساي : هلوق يف هتع هللا ىضررمع انديس ةصق : نماثلا

 نكي مو تنبب ةلماح ةجراخ تنب نإ هنع هللا ىضر قيدصلا لوق : عسانا
 . اتنب تدلوف اهلمح نابتسا

 . ملا يف هيقلتو توباتلا يف هفذقت نأ مالسلا هيلع ىسوم ما هللا ماخإ : رشاعلا

 نع لئاسلا ىنارصنلل هلوق يف هللا همحر دينجلا ةصق : رشع ىذاحلا

 هل لاق مث هسأر دينجلا قرطأف هللا رونب رظني هتاف نمّؤملا ةسارف اوقتا ؛ ثباح
 كمالسإ تقو نا دنف ملم

 ةياحصلا ضعبل لاق دقو هنع هللا ىضر ناثع انديس ةصق : رشع ألا

 انيلع مدحأ لخخدي هل لاق ةأرما ىلإ رظنف قوسلاب رم دق ناكو هيلع لح

 نكلو ال لاق هي هللا لوسر دسب يبحوأ لسجرلا هل لاقف انزلا رثأ هن ل
 راع
 , ةسارفن كا

 (اة94)



 ماهإلا يف نييلوصألاو ةيفوصلا بهذم ناي

 ةسارفلاو ماخألا لإ توفراعلا ل او
 ف هللا هظفح نم ةحح

 نامعأ رئاس

 ةسارفلا أ ماهالا نويلرملا 'اقو ةنطابلاو ةرهاظلا
 2 اذهو ةجحب سيل

 :ىحيحصلا ةييارفلا نا أو ةدعاق نع جرو ركذ نم ريغ نم رداصلا ماهإلا ىب
 | براجتو ةلداب انم فروعتام ىهو ةحيحصلا ديغلا برقا 50 0

 : نارمأ نيفراعلا بهذللا لدي (نيفراعلا ةلدأر
 يف ةباضنلا رطاوخلا نم سيل ماقإلا نأ ىلع نارا رت : أل

 بلقلا يف كلذل ىقلملا هنأ ىنعمب ىلاعت هللا ىلإ بوسنم وهف اعطق نيش
 . اماركإو اماعنإ

 امكف ةئسلاو باتكلا نم طابنتسإلا ليبق نم ماهإلا رمأ نأ : (ىفاثلا)
 قلطملا دابتجإلا طورش هيف تققحت نمم الإ طابتمالا رودص اوعنم مب

 رمع نمل الإ ماقإلاب جاجتحالا اوعنم كلذك . لوصألا بتك يف ةررخا

 ةبقارملا» ىوقتلاو عابتالاب هنطابو هرهاظ

 بولق ىلإ اورظن هب جاجتحالاب 1 يف نيفراعلا ةمئألا نأ لصاحلاف

 ناظم يف ةزازخلا نع ولخت الو ساوسولا ىعاود نم اهظفح ىقحنا ليلفل
 بولقلا هذه زعأ امو اهءاتفتسا اوزوجف قحلاب الإ مكحت ال ىتح ةهاركلا
 ةصباول كلذ لعج لب هيلق ءاتفتسا ىلإ دحاو لك مالسلا هيلع درب م ادلب
 ىلع ةيفسنلا دئاقعلا ىلع هتيشاح يف ماصعلا لدتسا . همدق ىلع ناك نلبي
 يو. األا نكي مل ول : هحيضوتام لامقف يلجلا سايقلاب ؛ ءاهالا ةيجح

 ايلا تناكل موصعملا ريغ نم اهب ىلإ ب نرطع ل رقي هامل +
 نم زج اهنأو قح نموملا ايؤر نأ» : ثيدح يف ءاج ال لطاب مناللا 0
 'كونقأ نإو كبلق تفتسا» ماحلالا يف ءاجدق هنأ ىلع ةوبتلا نم انزج نوعبراب انس



 ءاهقفلاو ن نييلوصألا كلسم

 و مالا جاجا مدعي اوراق انف :ءاهقفلاو نويلوسالا نب

 نم بلاغلا ريثكلا بولق ىلا ارظن مهنأل : (لوأبب
 .اهايإ مهئاتفتسا نم اوعنمف ساوسولا ىعاود نب ٠

 ناطيشلا ريرغت نم مهتمالسيب ةلفكتملا ساسلل ةحلصملا نأ ٠ (ىفاشلار

١ 

 بجي باب كلذف , ماهإلاب جاجتحإلا نع مهعطق نايغطلا ةوه يف عار
 القلب ىصخي ال ام دسافملا نم مه هحتف ىلع بترعي الكل سانلا ىلع هي

 نييز انرف نيموصعملا ريغ رطاوخب ةقثال ذإ هلهأ نم سيل نم هب جتعيو هير
 ةداسلل ءاهقفلاو نييلوصألا | ةفلاخم تسيلف ماهإ هنأ نطظيف تاطيشلا ل

 , حرصم حيحصلا ثيدحلاو فيك . هلصأ نم ماغإلا راكنإل ةينوصل
 ىضر باضطخلا نبا رمع مهنمو نوثدحم وأ نومهلم ىتمأ يف نأب رهب

 . ةهنع هللا

 ةامسملا ىكلاملا ىلع انخيش ةلاسر نم اصخلم هعمج هللا رسيام اذه

 ..يلعأ ناتو ةناحيس هللاو . ةسارفلا بذع دراوم يف ةسايكلاو ةسايرلا لهان



 ىوتفلا ِق دروام ضعب ججرخت نايب

 نيمرفتملل ةانعم © نيعسوتملل تايآل كلذ 5 نإ ىلاعت م لوألا

 مامإلا ىور دقو ْ اوضتا ردا يف ىذمرتلا مكحلا هلق نيو ب م كو + كله ل مالا دان و 1

 ' 2 لإ هدنسب ىذمرلا : رع هللا لوسر لاق : لاق ىردخلا كيفيت فا
 نارآل كلذ يف :كإز# + ارق. + (هللا روني“ رطني هتاف الا ةسارف اوقتا)

 ري . هجولا اذه نم الإ هقرعنال بيرغ ثيدح اذه لاق مث . 4 نيهسوتملل
 نايآل كلذ يف نإو# ةيآلا هذه ريسفت يف ملعلا لهأ ضعب نع يرإ
 . نيسرفتملل : لاق © نيمسوتملل

 , (هللا روب رظني هنإف نمؤوملا ةسارف اوقتا) : مالسلا هيلع هلوق : ىناعلا
 يف و ت1 : ثيدحلا مقر . ىردخلا ديعس ىبأ قيرط نم ىذمرتلا هاور

 . (ه55: صام: ج ىذوحألا ةفحت) . رجحلا ةروس مسفت

 . (مسوشلاب سانلا نوفرعي ادابع هلل نإ) : مالسلا هيلع هلوق : ثلاثلا
 معن وبأو - يقاريطلا اذكو هدنسم يف رازبلاو هرداول يف ىذمرتلا مكحلا هاور
 عبتو - نسح هداتسإ ىمئيلا لاق : سنأ نع ينسلا نباو رهبج نباو
 ىرر هنأ مكحلا نب رشب ةمجرت يف متاح ىلأ نع نازيملا يف نكل ىراخلا
 . (1797/ * ريدقلا ضيف) . ملعأ هللاو . اذه وهر اركنم اربخ

 مهنمو نولدحم وأ نومهلم ىنمأ يف نإ) : مالسلا هيلع هلوق : عبارلا

 ىلأ نع /١6( 4) هنع هللا ىضر رمع بقانم يف ىراخبلا هاور . (رمع

 /١8174( 4) ةباحصلا لئاضف باتك يف ملسمو . هنع هللا ىضر ةريه
 نع /١86( ه) بقانملا باوبأ يف ىذمرتلاو . اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 . اهنع هللا ىضر ةشئاع

 اكراخبلا هاور . (كوتفأ نإو كبلق تفتسا) : مالسلا هيلع هلوق : سماخلا

)0905( 



 ماب : ص) ةنسحلا دصاقملا يف ىواحسلا ظقاحلا لاق : رانا,

 ريبكلا يف ىناربطلاو مهديناسم يف ىل إعي وبأو ىمرادلاو دمحأ هاور

 : نع زركم ن :ي هللادبع نب بويأ ثيدح نم ةيلحلا ىف
 هبا ةيصبأو

 ١ معنا أ
ْ 

 : اهغعريخو ةلثاوو ساوتلا ع بايلا يلو ثيدح ف : 3

 هث نأمطاو سفنلا هيلإ ا ربلا) : مالسلا هيلع هلوق : ا

 لاق ةبلعث ىبا نع دمحأ مامإلا هاور . (هيف 0 متالاو

 رفرم

 : ىمثيفا ل

 ؛ ثيدحلا (هتببحأ اذاف) ىسدقلا تيدحلا يف مالسل هيلع هلوق : ا

 قاقرلا بانك يب ؛ هنع هللا ىضر ةريره ىلا أ قيرط نم ىراخبلا هجر
 . )540/1١١( : حتقلا رظنا . عضاوتلا بي

 لابجلا ةيراساي : هلوق يف هنع هللا ىضر رمع انديس ةصق : نال
 لاق دفان كد ادلع شع هتانم قف رولا نبا هيك 7 عن
 ؟ ج . نسح ثيدح رجح نبا ظفاحلا لاق 5 ةداتسإو : قولجيل

 تنيب ةلماح ةجراخ تنب نإ : هنع هللا ىضر قيدصلا لوق : عساتلا

 تاقيطلا يف دعس. نبا ةجرخأ . احب تدلوف اهلمح نابتسا نكي مب
 ١98 صر # ج . ركب ىلأ ةيصو ركذ « ىلا

 هيقلتو توباتلا يف هفذقت نأ مالسلا هيلع ىموم مأ هللا ماهإ : 0

 نع لئاسلا ىفارصنلل هلوق يف هللا همحر دينحلا ةصق : ا
 مث هسأر دينجلا قرطأف (هللا روني رظني هنإف نمؤملا ةسارف رمز" لييدع

 نبال ةيثيدحلا ىواعفلا يف اذك . كمالسإ تقو نآ دقف ملسأ :“
 ؟؟8 صا 7
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 دقو: . هنع هللا ىضر ناثع انديس ةصق : رشع ىفاثلا
 لاق . ةأرما رظنف قوسب رم دق ناكو هيلع لخد امل ةباحصلا

 دعب يحوأ : لجرلا هل لاقف ٠ انزلا رثأ هينيع ينو انيلع مدحأ
 هباتك يف ىاهبنلا هلقت «ةسارفو ناهرب نكلو . ال : لاق ؟ هن
 . تاقبطلا يف ىكبسلا جاتلا نع نيماعلا ىلع



 ةناهكلا لاوحأ نع ةنابإلا

 دمحم انديس هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمملا
 هبحستو هلاو

 : دعي امأ 2 ةألاو

 راو و ع هلع نعل كلانا
 ايت يأ انهاك راص اذإ ءافأ مضب نهك ردصم ةناهكلا : لوقت

 اهبشلت ى معلا تاسيغملا نع رابخالا ىه ابتقيقحو . ةيفخلا ةليقتسملا شلل

 ءامسلا نم عمسلا نيطايشلا قارتسا ةطساوب ناهكلا ىلإ نيطايشلا

 اقدص ةدمحاولا ةملكلا اردخأ اهترف ةريثكلا بيذاكألا نم هيلإ هنومضيام

 . ثيدحلا يف درو 6 ةبذك ةئام الإ اومضب

 | نم ةيلاخ دعاقم نودعقي اوناك نيطايشلا نأ وه : ادن

 ىحولاب هللا ملكت اذإف ىلعألا لملا اوغلبي ىتح ضعب ىلع مهضعب بكري

 ىحولاب نوملكتيف مهسوعءر نوعفري مث هلوقل اناعضخ ةكئالملا تدجس
 نم: هغنم نمل .هنيقليو نيكلا دنعأيو ةملكلا ىشحلا فظشيف هيف نوركاذتب

 ىلإ نومضيو عقيس امب ناهكلا نوربخيف ضرألا يف دعب نورشتنيف نمل
 نوصقشيو نوديزيو نوئطخيو نوبيصيف ناهكلا ثدحيف ةميظع بيذاكأ كل
 نجلا نع ةياكح ىلاعت هلوق ةناهكلا ببسب حرصي امو ةوعفسأم لغ

 اباهش هل دجي نأ عسب نيف ميتسلا عفاقس كي اريس انك

 تعضطقتاف اب نوفذقي ىتلا موجنلا هذبب نيطايشلا بجحف 0
 ةناهك الف مويلا ةناهكلا

0 



 ريطايشلا ل ىلع طلس لجو زع هللا نأ وه وه - ةناهكلا عاطقنا بيسو

 يام ناطيش لك نم اظفحو# : ىلاعت لاق بهشلا عمسلا نوقرتسي نيذلا

 رذع مهو روسحد بناج لك نم نوفذقيو ىلعألا أللب

 لات لاقو «بقاث باهش هعبتأف ةفطخلا فطخ نم اّلِإ بصاو
 لاريي نآلا عمتسي نمفإ» : ىلاعت لافو 4نيطايشلل اموجر اهانلعجو»

 سقس بكوكلا سيلف بكوكلا ران نم ةلعش باهشلاو «ادصر اباهش
 . ةلعشلا كلت لصفني ىذلا امنإو هلحم نع

 نوعمسيف يحولا نوعمتسي نجلا ناك دمحأ دنع سابع نبا ثيدح يفو

 تناكو . الطاب هوداز امو اقح هنوعمسيام نوكيف ارشع اهيف نوديزيف ةملكلا
 لا هدعقم قأيال مهدحأ ناك مكلَع ثعب املف كلذ لبق اهب ىمريال موجنلا

 ملطع ردأل الإ اةيهاع نانا كلذ هوكشف هم تاضأ م اقع باهي ىف
 لاقف هوريخأف ةلخن يلبج نيب يلصي ُهّتيَع يبنلاب اذإف هدونج ثبف ثدح دف
 . ىذمرتلا هححصو ُاسنلا هاور «ضرألا يف ثدح ىذلا ثدحلا اذه

 ىلإ دكوعمسبيال



 ا ع نأ ىنألا ضورلا يف يليهسلا مامإلا ب

 نب 00 5 عش ف هركذ اج ك5 عيل لبق ةيلميي

 يرث وف دقي شح مك اة نب رشبو رجح نب سوأو عبي

 سفن يف ةييق نبا لكشم يف ةروكذم كلذ يف مبتايأو نب

0 

"> 

 ارح تكلم اهاتدجوف ءامسلا انسمل انأوإ» : ىلاعت هلوق : (لوألب
 يف يبس بهشلاب يسصرلا نم ناك دق هنأ ىلع لبلد «ابهشو 55

 كتيلم# : لاف اذلو ةنكلاو ةدايزلا را هثعبم دعب ثداحلاف ةيلهامل

 0 دادزاو مجرلا رثك ةيوبنلا ةثعبلابف تسرح لقي ملو كاسح
 . الصأ قارتسإلا عنمو نجلاو سنإلا الا هبنت

 اهيف دجت هانعم #عمسلل دعاقم اهبنم دعقن# : ىلاعت هلوق : (ىفاثلا)

 ًاسيسأت اهلك دعاقملا تقام نالاو بهشلاو نر نم ةيلاخ دعاقملا ضعب

 " قارتسإلل اعنمو اصاعيإو
 00 مابع نبا قيرط نم ملسم هجرخأ حيحص ثيدح : (ثلاثلا)
 ةثيع ىبنلا دنع سولج 00 قا ئراضنأ ىلاحص لجر نع 7

 يف نولرقت مدكام هلي هللا لوسر مش لاقف رانتساف مجنب يس:
 ةيهاجا يف نولوقت متنكام هلوقف . ثيدحلا ؟ اذه لثمب يمر اذإ ةيلهاحل
 ءامسلا ءالتما ثداحلا اهنإ ,و ايدق ناك دق موجنلاب فذهلا نأ ىلع ليش
 يبت لن ىمز ةيلطاملا يف تنك دقو موجنلاب فذقلا ةثكو و

 كل رهظ ريرقتلا اذبيو بناوجلا عيمج نم طرت لب تلاحق مرتو تت

 . ماقملا اذه يف ةفلتخلا لاوقألا نيب نسح
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 بهشلاب يمرلا نم برعلا نم عزف نم لوأ ركذ

 ارياج مهنأو فيقث فذقلل اهب يمر نيح موجنلاب يمرلل اعزف برعلا لوأ

 ايأر اهتكأو برعلا ىهدأ ناكو ةيمأ نب ورمع هل لاقي مهنم لجر ىلإ

 ؟ ميجنلا هذبب فذقلا نم ءامسلا يف ثدحام رئ ملأ ورمعاي : هل ايلاقف

 محيلاو ربلا يف اهب ىبتبي ىتلا موجنلا ماعم تناك نإف اورظناف ىلب : لاق

 ىلا ىه مهشياعم يف سانلا حلصت امل ءاتشلاو فيصلا نم ءاونألا اهب فرعتو

 اموجنث تناك نإو ابيف ىذلا قلخلا اذه كالهب ايندلا يط هللاو وهف ا ىمري

 نم ربلا دبع نبا ىورو قلخلا اذهب ىلاعت هللا هدارأ 5( اذهف ةتباث ىه» اهيغ

 تمجر هيك ىلا ثعب امل : لاق ىبعشلا ىلإ هدنسبو دواد ىنأ قيرط
 ١ 0 ىفقثلا ورمع نب ليلاي دبع اوتأف اهب مجرت نكت مل موجنب نيطايشلا
 . موجنلا يف اوأر ال مهمانصأ اوبيس ٠ مهتبقر اوبصتعاو اوعزف دق سانلا نإ

 ىهف فرعت ىتلا موجنلا تناك نإف اورظناو اولجعنال ىمعأ الجر ناكي : مه
 مهجن يه اذإف اورظنف ثدح نم يهف فرعنال تناك نإو سانلا ءانف دنع

 ٠ هلع ىبنلاب اوعمس ىتح اوثبلي ملف ثدح نم اذه : طلاقف فوعنال
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 1 قابلا, لطم 6 نوطايشلا موجر تابثإ اقباس مديت

 00 دمحم ىلع لونأ مي رفك دقت لاث

 و (يبلا هققحام ماقملا اذه ريرخ يف لاقيام لوأف اهدوجو ىضنني
 9 يأ امي كلذ عقدي الف نماك مويلا دجو كإو : : لاق فنألا

 الف ع

 اميف هقدصف افارع , أ انهاكأ

 هللا ضورلا

 نإ ناك ديدشتلابو ظيلغتلا كلذ نإف عمتسلا .قارتسا نع لاظيتلا
 لع مهدوج» ل ايلدي ةيسي اياقب ا قارتسا دعب هنع تيقب مث ةوبنلا غنيم ١

 قع نا لبي لس دقو . البلا ضعب يف ةمألا ضعي و روبي
 ؟ نيكف ةملكلاب نوملكتي مبدإ : ليقف ىيشب اوسيل : لاقف ناهكلا
 000 ف اهرقيف ىنجلا اهفطخي قحلا نم ةملكلا كلت : لاقف «ال

 ةحاجدلا رق ةياور يلو . قرسيو ةبذك ةئام نم رثكأ ١ اهيف طلخيف ةجاحجلا

 يتازلاب ةجاجرلاو لئالدلا يف تباث نب مساق ملكت ةياورلا هذه ىلعو لادلاب

 : اهرقي ىنعمو . ةروراقلا رقت ا هيلو نذأ يف رقيف حيحصلا يف تبثامل ىلوأ

 : رجاّرلا لاق اهغرفيو اهبصي
 اهرقف كيرأف زهسسيام اهرق نذأ يف نغرفت الو

 م ينجلا باهشلا ىمر اذإ : لاق سابع نبا نع مالس نبا ريسفت ينو
 . هلتقي الو باصأام قرخو هطخ
 يلبهسلا لاقو ها نيع ةفرط نم عرسأ يف هلتقي : لاق نسحلا نعي |

 . ماشه نبا ىنعي هلوقو رخآ عضوم يف اشي
 داصلا كلذ صيصخت عم مويلا هلوق لدي مويلا ةناهكلإ تعسطقنا دسنل

 م نيطايشلا كردت نأ ةمايقلا موي ىلإو مويلا عطقنا ىذلاو هانمدق
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 امسلا رابخأ عامس نم اهنكمت دنعو ءالهجلا ةيلهاجلا ي هكردت تناك

 ير بع وما ب امنإ نيناجملا ةنسلأ ىلع نجلا مالك نم مويا دجوي
 را وأ ىفخ ناككم يف هتئيبخ وأ قراس ةقرسك نخخ هارنال امم ضأألا يف

 , اليلق نوبيصيف اننظتو اصرغش ناك نوكيس امم اوريخأ نإو كلذ

 00 يف ةكئالملا هب ملكتيام وه نوبيصي نيذلا ليلقلا كلذو ارنك

 ركأ ةدحاولا ةملكلا ىلإ نوفيضيف موجنلاب نودرطيف ىراخبلا ثيدح يف

 قني ها هانمدق يذلا ثيدحلا يف مالسلا هيلع لاق م ةيذك ةئام نم
 5 ْ فلا يف ظفاحلا لاقو ناجلا ماكحأ يف ناجرملا ماكأآ بحاص هنع

 امو ؟

 عضقنا الهف يحرلا يزن يعيب دحر اكلك ا يما اور رب
 باوحلاف . اهب يمري نآلا اهدهاشن نحنو هلع ىبنلا تومب يحولا عاطقناب

 ةلينلا دلو لوقت أك اولاق ملسم دنع هيفق مدقتملا ىرهزلا ثيدح نم ذَخْوي
 تول يصرتال اهنإف ُهُتَي هللا لوسر ا لحرب تان منع لع
 اضع مهضعي تاومسلا لهأ ربخأ ارمأ ىضق اذإ انبر نكلو هتايحل الم دحأ

 هئايلوأ ىلإ هب نوفدقيف عمسلا نجلا فطخيف ايندلا ءامسلا غلبي ىتح

 ص اددجتي ال عطقني مم ظفحلاو ظيلغتلا ببس نأ كلذ نم ذحؤيف

 ظيلغتلا ةدش عم نيطايشلا نإف ةكئالملا ىلإ هرمأب ىقلت ىتلا ثداوحلا

 نمز يف عمسلا قارتسا يف مهعمط عطقني مل ثعبملا دعب كلذ يف مييلع

 1 يضر رمع لاق دقو هدعبامب فيكف هيَ ىبلا

 كنأب كثعفس عمسلا قرتست نيطايشلا نأ بسحأ ىف اس قلط ال

 أ ما يع هربغو قازرل !ادبع هجرخأ هي

 ىدغلا عاهتسا تدودصقي اوناكف هلع ىبنل ا دعب رمتسا عمسلا مهفارتسا

 - هتكرح ةفخل مهدحأ تي نأ : كلذ ىلإ نولصيالف ثدعنامم

 اهرعيم الإو تتاف هباحمأل ابيقلي نأ ابق هباصأ نإف باهشلا هعبتيا

 )6٠٠١؟(



 . اها اهولوامنر

 3 | َح ١ لديامم ماع
 ها  سيعب هلقئام مويلا ةاهكل عرفو روج ىلع 2: تلق

 35 نيطايشلا نأ سايع نبا نع ءاجو . 3

 اع نوقليف اهرابحأب نوتأيو اهتولخخدي اب

 مامق اهنك تاومسلا برعم تلي دمع دلو نلف تاو ثدي
 م5

 رانلا نم ةلعشلا وهو باهشب ل نم
 ريصيق هلي ميدمو ههجو ل 0 الف

 . يراربلا يف سانلا لضي الي

 هللا

 تاومسل أ نع نويجعتيال اون

 اوعنم ىج سيع دلو املف املف ةنهكلا ىل

 عمسلا قارتسا ديري دحأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع هتوم دعب مجرلا ءاقب يف ةمكحلا

 اذ ماغتلاو ءامسلا ظفح ببس نأ اهلصاحو افنا ظفاحلا مالك يف مدقت

 ىلا ةينوكلا ثداوحلا نم ددجتي امل عطقني ملو ع هثومب لزي مل كلذ ين
 ىناعت هرماب مهيلإ ىقلت انيح ءامسلا يف ةكئالملا اهب ملكتي

 هيغل بهشلا مجر دعب عمسلا قارتسال ناطيشلا عجري له

 ءاجرا ةباصإلا ققحت عم هلم ضرعتلا عقيو عجري معن : باوسجلا

 هبيصي امت فطتخلا ىلابيال مث باهشلا ةباصإ لبق اهئاقلإو ةملكلا يقاتل

 ءالبلا يف هسفن انم ىصاعلا ىقلي © ىفتتيال 500

 . مها ةكلبتلاب هملع خت



 ربوصتلا ماكحأ

 رمح اندينم نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا
 نيعمجا هبحصو هلا ىلعو نيدلا عئارش نييبتل ثوعبملا

 بط احضوم ديفتسملا ا هن كل تاج باوج اذهف : دعب امأ

 7 ريوصتلا م ماكحأ نع يناس كنأ كلذو ىلاعت هللا ءاش نإ دارملا

 ىنح ائيدحو اميدق ةقبالا تهد يف اريرقت» اثحب ءاملعلا اهلتق دق ماكحألا -

 دملاب ميقملا ىتالفلا ىفوفلا مشاه افلا ةمالعلا خيشلا كلذ نع لعم

 ىلع ليوط باوجب باجاف ملستلاو ةالصلا لضفأ ابحاص ىلع ةرونملا
 ةلاسر يف ىنامطلا نسح نيسح خيشلا هذيملت هعمج ةعبرالا بهاذملا

 بهاذملا ىلع (ريوصتلا يف ليصفتلا نم ليقامب ريونتلا لهأ ةدافإ) اهامس

 ىلاعت هللا دمحم ةلاسرلا هذه تعبطو ةعبرألا

 : وه هب باجأ ام لصاحو
 بعل ريغل لظ اه ةلماك ةياويح تناك نإ ةروصلا ريوصت نأ 09

 ةرجأ الو نمت ال ذعؤيالو رابكلا ةمئألا عامجإب مرحم راغصلا تانبلا

 اهلعافرءاهلحم يف ةمحرلا ةكئالم لخدتال» رابتعالا لهأ هب حرص اك
 سيلو اهيف جورلا خفنب فلكم منهج يف باذعلا قحتسم نوعلم
 . هلضفب كلذ نم هللا انافاع خفانب

 ةايحلا عنمي اًصقن ةصقان ابنكل ظ اهل ةيناوخ رولا كنك انو 9

 تناك ا قيرفت وأ ريغم غبصب كلذ بيغت وأ هدعب ةايحال
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 : ةيناويح 3 ا كناكأ 5
 اسهش

 اا جل نكس 0 ْ نإو مر
 ّ طاسبك نوتحم لحب يف تناك نإ ابنا

 1 - سا. ١ ٠ 3 1 ده 5 كس 1 00 . اهيركم سيلو ىلوالا فالخ هذه لعف ا ا او اما ييارراو فلا 5 ري ثامسسف# ةداسوو 9 2 0 ُه اضبأ هاا نراك نت

 دنع تدك ةيكلاملا دنع ميغ لب تهركو ةلباتحلاو ةيعفاشلاو لا ردع تعنم قفقسو كروزر قلعم رتسو ةرانمو ةبقو ب 7 5 0 - ُه انمو ةنقو طئاخك 0 ريغ امم يف ا لضا ىتتلا ةلماكلا ةيناويحلا دروسصتلا 5 ل نإ "5
 2 م | م

 ف أ
ْ 5 

 ون كارسمخو ةنيدملا ءاهشف دحا دمع نب مساقلاو ' لع
 3 وكذا دمع 08 مساقلا راجاو ل 17 ١

 تم ريغ لع ىف تناك نإ اه لظال ىنلا ةلماكلا ةيناريحا ةروصلا زاوجن اولوقي ملف روهمج
 . نبتمم يف تناك نإو اقلطم ىرهزلا اهعنمب

 تاسببلا بعلل اهنكل لظ اه ةلماك ةيتناويح ةروصلا تناك نإو (ه)

 ! امأو بايثلا ىف اهريوصت ثيللاو ةيكلاملا نم

 طوقا ايهاذملا قف ةنعازم تناك دالالا ةيرق“ ةاغ يردك راما

 . اهثيدح خسن ىعدا نم ذشو اهسوعر عطق ةيكلاملاو ةلبانحلا ضعب
 درفناو ةعيرالا بهاذملا يف ةحابم تناك حور ىذ ريغل ةروصلا تناك نإو (1)

 هيغ دحأ هلقي ملف ةعفانلا راجشألا نم رمشيام ريوصت ةهاركب دهاجم
 ىلع عيمجمنا نأ مدعف « هبخو هناوضر لاشي هبام ىلإ ىلاعت هللا انقفو

 ٠ كافرعلا ىلوأ دنع دويق ةسمخ هيف عمتجا ام ناوكألا ريوصت نم هميرخ | . 1

 . ناويحلل وأ ناسنإلل ةروصلا نوكاافل
 و سأر عطقك ناصقنلا نم ةايحلا عنميام اهيف لمعي 1 ةلماك 0

 ٠ نامسجل ءازجأ قيرفت وأ نطب قرخ وأ ردص وأ نطب وأ ل
 . ناهتمإلاو ءطولاب ماسي لحم يفال مظعي لح ىف انك
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 . نايعلا يف ال لظ دوجو : اهعبار

 رم دبق ىفتنا نإف داوم نم تانسبلا راغصل نوكتال نأ : اهسماخ

 روأ ةشيح امهكرتف نايعألا ءاملعلا فالتخا هيف امم تناك ةسمخلا هذه
 ع عمجأ ام لعافك رجن راكنإ اهلعاف ىلع ركبيال» نايدألل طوحأو
 دولا لب نمحرلا نم ةمحر ةمألا ءاملع ندللا ل نايضعلا روم 59 ف

 0 دسو لامكلا لمأ هيلع 5 ءاملعلا فالخ نم ج ورخلا ىلإ داشزإلاو
 ا رثكنيو ناسنإلا ىلع اهكرت بجي دويقلا لماكت دنعو نامزلا يف داسفلا
 ةيفاع يف انلزال نارينلا قاقصتسال بيس وهد ملعلا لهأ عامجإ هقرخل رجزلاب

 نال

327 

 ةلجألا ءاملعلل ةلدألا ركذ

 ةيناويحلا ةروصلا (ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةيكلاملا) روهمجلا ةحابإ امأ
 وأ فصنلا وا سأرلا عطقك ةايحلا عنمب اصقن تصقن اذإ لظ اهل ىتلا

 مغم غبصب كلذ بييغت وأ ءازجألا قيرفت وأ نطبلا قرخ وأ ردصلا
 نبا حرش ىفف رييغتلاو عطقلا دعب ريواصت هيفام مهتييَمَ) هلامعتسا اهليلدف
 يف عطقلا عقو رتسلا عطق امل هنأ ىراخبلا حيحص ىلع ىنالطسقلاو رجح
 . اب قفتري راص اذلف اهتثكه نع تجرخف روصلا طسو

 <" ميك ىلع نع هدنسم يف ةفينحوبأ مامإلا هاورام اهتلدأ نم اذكو
 كبح نباو نانيألاو ىذمرتلاو دواد وحاو ةادحيم ل دمحأ مامالاو ةهجو

 01 فأ نع قارعشلاو ىنالطسقلاو رجح نبا هركذو ىوغيلاو ىواحطلاو
 يي ك» هللا لوسر تيب يف قلع ناك هنع ىلاعت هللا ىضر
 ا لاق ىنع كأطبأ ام لاقف هاتأ مث هيلع ليبج أطباف ليثات
 مج رسخاو ليئاقلا سوير عطقاو هقلعتالو رتسلا طسباق ليثامت الو بلك
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 صا اا يا لاش تييبلا ب 0 .

 نا ا 3 ا و
 اه مسارب 0 هك : 2 ع طقيلف

 7 7 و ىف تسلاب رمو رك بابلاب
 هلق ا عجو هو جرخيف يلكلاب َُمء ناطوت نيتذوبنم نيتداسو

 نذاتسا ةنع نانشنلاا ب فو
 ف مبنلا 0 ليج

 مطقت 0 اها 2 علو يو لخدأ ف : لاقف لخدا

 3 ةكيالملا شاعم انإف اطوت اطاسب 7 وأ اهسوور
 واب اضننال هل

 . ريواصت
 ىنال | را ىراسلا داشرإو رسخت | حبال ىرابلا حت فو

 لا هس لوخدلا ن 00 ةكيالملا عن قتلا ةروصلا أ لوقلا حيجرت ثيدحلا

 ةمبتمم ريغ وأ ةنهتمم تناكول اماف ةنهتمم ريغ ةعفترم اهتكيه ىلع ةيقاب نوكت
 الفاهسأر عطقب وأ اهفصن نم اهعطقب امإ اهتكيه نع تريغ اهنكل

 اا

 1ك "ده

 ةيكلامل دازو . اهاصوأ تلح وأ هلوق دازو ةنسلا حرش بحاص هركذو

 رادلاو اهردص عطق وأ مهرق ةلبانحلا دازو اهنطب قرخ وأ مهوق ةيعفاشلا
 ىبنم ىلع هتيشاح يف ىفنحلا ىدنسلا دازو هدعب ةايح الام صقن ىلع

 ار عضوم ىلع غي عبص عضوب اهسوءر عطقت نإ امأف هلوق نايل

 لعخاب وأ سأرلا عطقبو لاين رضا يأ زامل نزف دع لق

 ةيعفاشلاو ةيفتحلاب ةيكلاملا نم روهمجلا ةحابإ امأو . كلذ لوري اطاس
 د اضال ىتلا ةلماكلا ةيناويحلا ةروصلا ىرهزلا ىوس مهريغو ةلبانحاو

 - ا هيام ةيكلاملا نأ الإ تعطقنا اذإ وأ نهتم لحم يف تن

500 
 0 ” بابلا 7 ماق (ِةَم> هللا لوسر اهآر املف ريواصت ا

 كإو ىلاعت هللا 0 بوتأ هللا لوسراي تلاقف ةيهاركلا هجر ف نفوعف
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 نلل اهتيرتشا : تلاق ؟ ةرملا هذه لابام : لاقق ؟ تينذأ اذام ؛ هلوسر
 7 نوب ذعي روصلا هذه باحصأ 0 حس

 لولا يو دلل نص تيبلا .نإ : ١ متَملخام اويحأ مهل لاقي ةمايقلا

 يف داو ٠ ملسمو ىف ىراخبلاو 7 0 مامإلا هاور . ةكئالملا هلخدتال

 ناكف نيتقفرم هتلعجف هتذخأف : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ : ةياور

 ىركب ديسلا ةيشاح نيبلاطلا ةناعإ يفو . تيبلا يف اب قفتري هيو
 نيح ةنيتمم ريغ ةبوصنم تناك ةقرفلا هذه نأ : نيعملا حتف ىلع اطش

 فيه ىلإ تراص او اهيلع لوخدلا نم مالسلا ةالصلا هيلع هعانتما

 1 مالسلاو ةالصلا هيلع اهلمعتسا ةروصلا تعطقت 31 نابتمالا

 ريغ يف تناك نإ اه لظال ىتلا ةلماكلا ةيناويحلا ةروصلا عنم امأو

 هليلدف ةيكلاملا دنع ميرحتالب اهتهاركو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا دنع نبتم
 يلو هرفس نم 4هّلَي» ىسنلا مدق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع" ثيدح
 اهل ةياور ينو ناخيشلا هاور هنعزنف هعزنأ نأ ىقرمأف ةروص هيف رتس تببلا

 نم نإ لاق مث هكتهف 4هلْيَ») ههجو نولتف ةروص هيف مارقب ترتشا ابنا
 للخدو ىلاعت هللا قلخي نوهبشي نيذلا ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ

 ثيدحلا ركذف روصب اروصم اهالعأ يف ىأرف ةنيدملاب اراد ةريرهوبأ
 ةبح اوقلخيلف ىقلخك قلخي بهذ نمم ملظأ نمو« : هللا لاق يمدقلا

 ايف ىأر ناورم راد اهمأ ملسمل ةياور يفو ناخيشلا هاور ؛ةرذ اوقلخيلو
 اه لاقف رئاط لاشمت هيف رتس اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاعل ناكر ريراصت

 6-0 هور ايندلا تركذ هتيارف تلخد املك إف اذه لّوح ههنلل)
 ١ لاقف اهتيب بناج هب ترتس مارق اهل ناكو٠ . قاسنلاو ىذمرتلاو

 "ذل ٠ قالص يف ىل ضرعت هربواصت لازتال اهنإف اذه كمارق انع ىطبمأ
 52 ىللاعت هللا يضر يلع عنصو هنع هللا ىضر سنأ نع ىناسنلو ناخيشلا
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 ا وي برايس وو تيما لخح «هللت» هاعد 5
 ا ا وردود عدلا هال لااا جي هر

 95 للا ىو نيصح نب كارمحو 0 ءاهقف 0 دمحم ب 5
 00 .ناكولو 2 اف لظال ىتلا ةلماكلا ةباوحلا 0

 : ريوصت مهريغو ثيللاو غبصاو مساقلا نبا روكذملا مساقلا ةحابإ اذكب
 نأ ةحلط ىلأ نع ثدح دلاخ نب ديز نا اهليلدف بايثلا ىف ل شب

 ىكتشا مث ةروص هيف اتيب لخدت ال ةكئالملا نإ : لاق 2 هللا لي ا . بألا ةيتهلأإ فإ ع 5 للا

 هيف رثس " ىلع اذإف دوسألا نب هللا ديبعو ديعس نب رسب هداعف لبن

 لاقف ؟ يلا موب روصلا نع ديز انبي ْمأ : هللا ديبعل رسب لاقف ةروم
 مبأو ناخيشلا هاور . بوث يف امقر الإ : لاق نيح هعمست ملأ هللا ديع
 0 ةحلطابأ هنلادبع نب هللا ديبع داعو . ىواحطلاو ناسا دياد

 ؟ مل لهس لاقف هتحت نم ءاطغ عزنف ًاناسنإ ةحلطوبأ اعدق فينح نب لهم

 تيبلا نإ ىأ تملع دق ام هيمو هللا لوسر لاق دقف ريواصت هيف لاقن
 4مم هللا لوسر ىأ لقي ملأ لهس لاق ةكئالملا هلخدتال ةروص هيف ىذلا
 هللا لوسر لاق دق ىأ . ىلب : ةحلط وبأ لاق « بوث امقر ناك امالإ

 كلام ماعلا هارر . ىسفنل بيطأ ىتحت نم هعزن ىأ هنكلو كلذ هْهيَ)
 ةاذغ نيبو هللا لوسر جرخ ةشئاع تلاقو ىواحطلاو ىاسنلاو دمحأب

 0 00 00 كوري 0 ملسم ةهاور لجرم 1 7

 را لاج ةروص هيف ىأ ةمجعملا مجلاب ىوريو لبإلا لاحت

 "85 بزل يف امقر الإ كيو هلوق ملسم حيحص حرش يف ىوونلا ل
 الجر نيصح ٠ 5 0 1 5-2 8 ناك ام ةحابإب لوفي نا

 كل يل اخ شفن ناك هنأ راثآلا ىناعم يف ىواحطلا كالا.
 0 ةوصلا ةحايإ ةلع نأ مهف ىذلاف يسب ادلمث
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 يب ناك ل لطالام لك .حابأ .لظلا .رونهلع. دع بوق قاف وزو
 ل لظالام حاس 3 امم بوشلا نوك ةلعلا نأ هت فل نع ١

 نال يدلل ةلماخلا ةياوتخا ةروصلا يف هلك اذه طقف نهب يف ناك اذإ
 تملا يل ايهوحاباو :نيتمللا رع يف ةبكلاملا ريغ اهعنم ىنلا يهف اه

 مارك الب ىلوالا فالخ اهولعجو نيتمملا ريغ يف عمت ديب ةيكذاملا اههركي
 نارسمعو دم ب مساقلا اهحاباو . اقلطم فرهزلا اهعنمو نبتمملا 6

 يف ثيللاو غبصأو ىكلاملا مساقلا نباو دمحم نب مساقلا اهحابأب ءاقلطم
 اصقن ةصقانلا نأ 5 اهعنم للع عامجإلاف لظ اه ىتلا ةلماكلا امأو بايثلا

 ىرهزلا عنم امأو + لظ اهل ناك نإو اهتحابإ ىلع اوقفتا هعم ةايح ال
 ىبنلا نأ ثيدح هليلدف اقلطم اف لظال ىنلا ةلماكلا ةيتاويحلا ةروصلا

 . هضقت الإ ريواصت وأ بيلاصت هيف ائيش هتيب يف كرتب ناك ام ليو
 هنع هللا يضر يلع لوقو اهنع هللا يضر ةشئاع نع دوادوبأو ىراخبلا هاور
 «(هقَم» هللا لوسر هيلع ىبشعبام ىلع كتعبأ الأ : ىدسألا جايفا ىأل
 الإ : ةياور يفو . هتيوس الإ افرشم اربق الب هنسمط الإ الاثم عدت ال نأ
 . ىذمرتلاو دوادوبأو ملسمو دمحأ هاور . اهتسمط الإ ةروص

 مهريغو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةيكلاملا نم روهمجلا ةحابإ امأب
 يضر ةشئاع ثيدح اهليلدف راغصلا تانبلل لظ اهل ىتلا ةيناوبحلا ةروصلا
 تناكف تلاق «ةلفيِ> هللا لوسر دنع تانبلاب بعلت تناك اهنأ ابنع 2

 هد ىلإ نسي ناكف «يو هس نممقيي نكف ىبحاوص نبأ
 نيج ايساللا راوي هيف: ضايع ىطاقلا .لاق' ,ىكلاما :تقو .نياو لاسم
 بيهردت نم هيف الو ثيدحلا اذهل اهنع ىبنملا ةروصلا نم تانيوصح 5
 نهعيب ءاملعلا زاجأ دقو , نهدالوأو نيتريوو نهسفنأ رمأل نهرغص يف ءاسنأ
 ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةيكلاملا روهمجلا ةحابإ امأو . ىووشلا هركذ ٠ نمعامشل
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 نلف هج نأ هليلدف ناويحلا ن ل سيل ريوصت نايعألا نفق 5 ام

 هباجأف ريواصتلا هذه عسضصا ىلاو ى يق تسع 0 ( ىلا١ ىدي ةعنص لباب
 خفاش سيل حورللا ايف خفني ىتح هيذعم هللا نإف ةروص ر روص نم نبا

 1 سابع نبا هل لاقف ههجو ٌرفصاو ةديدش ةوبر لدا اياب ثيدع

 ءاور . حور هسيف سيل قش لكو 0 م
 يو هللا لوسر جرخ امنع لاعت هللا يضر ةشئاع تلاقو ىروبب
 ةلمهملا ءاحلاب لحرملا» (ملسم هاورإ . دوسأ رعش نم لحرم طرم ل
 وأ لاجرلا ةروص هيلع شوقنملا ةمجعملا ميحلابو لبإلا لاحر ةروص هيلع ىو
 ىلع ليلد هيفو . نزاخلا ريسفتو ضايعو ىوونلل هحرش يفاك رودقلا 07

 ناويحلا ريغ ريوصت زاوج
 ريغ هلقي مل ضايع ب 'امف ار اجشألا نم رمثيام ريوصت دهاجم ةهارك امأو

 0 هتبخأ ةأرما نأ ةمامأ ىلأ نع هجام نبا ىورام امأ رابتعالا ىوذ
 يف روصت نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هتنذأآتساف ىزاغملا ضعب يف اهجوز نأ

 0 ةدئاقلا افلا مدعل اها امنإ و هتاور نع تكادعم نبا ري ريفغب ريفغب هوفعضف اهعنمف ة ةلقأ

 5 زئاجف ناويح لا ريغ ريوصت امأو 6 هنذإ مدعو 3 تيبلا بحاص ةيغل

 هنأ ملعاف ري ررصتلا ماكحأ نم هانرطس ام تمهفو هانررحام تملع اذإ

 لآل وضع أ وأ ٠ ديلا كيرحت ببسب هليصحت نيبو ديلا ةرشابمب هلعف نيب قفا

 ثرحلاو نسحطلا ةلاو ةنيكملاب ةامسملا ةطايخلا ةلآب لصحيام نإف ريوصتلا
 لاشماو ري رفح نع ًاشنيامو ديصلا ةلوبحأو قيرحتلاو بتكلا عبطو ىقسأب

 هع نيل ل الاق هاهم اللا لاق هيف ببسلا وه نم ىلإ بسب كل
 رحيلاو ربلا ف داسفلا رهظ# : ديلا يف لاقو ©#تبستكاام اهيلعو تب

 كوكي ربوصتلا ةلآ ةذخالا ا وضعلا وأ ديلاف #ن ساعلا ىديأ نييك

 .نملا )١(
 , ”56؟ مقر (روصل ! بابا سابللا باتك باب هجام نبال نسل
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 نيز ىدُوت ىهف ريثاتلا لوصح يف ببستلا لجأل كلذ نع أشيتام اهيلع

 ديلاب مسرلاو يفارغوتوفلا ىسمشلا ريوصتلا نيب نذإ قرف الف روشتلا موي
 هارجت يرجي لعفلا نأ تملع امل ةلماكلاو ةيفصنلا ليثامتا» لماكلا» 0

 ىبإ تانفتلا الإ ءاهققلا دنع ررقم وه ماكحألا نم ربثك يف ببستلا

 هيف ليفيو ريوصتلا ديعو نم ىسمشلا ريوصتلا جارصغإ لواح نم مالك

 اضاخ اذه قيفوتلا يلو هللاو كلذ ملعاف ةدساك اماهوأو ةدساف تااليخت

 ,! نانعلا فطعتلو ىلاعت هللا همحر ىوفلا مشاه افلأ خيشلل ةلاسرلا يفام

 لوقتف اليصفت هيلع ةباجإلل لئالا مالك

 بتكي ىلا ناويح ريوصت مرحي ةماولا باب يف حابملا يفو : لئاسلا لاق
 ملا لحيف هل سار ال ام ريوصت ناويخ جرخو ةفحتلا يف رجح نبا هيلع
 ةايحالام دقف هلوقب دارملا ام ىبتنا حلا هنودب ةايحال ام دقف سأرلا دقفكو
 الاصتا ناويحلا نم ءاضعأ لكل لماش هنودب ةايحالام هليق لهو هنودب

 ىلعألا ريوصت هله ىلثتسي مأ طقف هنم لفمألا فصنلا ىتح الاصفناو

 ؟ ههجوو هسأرو

 فصتلاو سأرلا عطقك انلوق يف قبسام كلذب داملا : باوجلا لوقأ

 هباهذ ينام ىلع كلذ يف رادملاب لفمألا فصنلا ىتح نطبلا قرخو

 نيعلاو لجرلا اهلثمو ةايحلا باهذ ابباهذ يف سيل الثم ديلاف ةايحلا باهذ
 مهفاف ةايحلا باهذ هباهذ يف نإف لفسألا فصنلاو سأرلا فالخع نذالاو

 دقفكو حراشلا لوق ةفحتلا ىلع ىدابعلا مساق نبا ةرابعو : لئاسسلا لاق

 ةايحال هنأل ااا 7 0 فصنا هلا دقف نأ كلذ ةيضقو 3 7

 0 لما 1 د
 عي روكتل لاتحال
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 مهفاذ
 1 ١ . ١ 1 ١ 0 ا ا بت نع لبر هاوس اع دراما لئلا نو 1 0 1! 2لا ةيع ةرايعو * -ائ 1

 - ددرت ءيف ؟ مرت لهف نادبأ الب سوورلا امأو : ىنوليكهكلا لاق ةميلإ 5 8 2
 هذه لهف . ىبتنا ندب ول ناسنا هجو وصي نا هيلع مركحو ىلا حجرا 1
 « ال ءأ ةحيحص ندبالب هجولاوأ سارلا ذاختاو ريوصت ةمرح يف ةرابعت

 مأرلا ريوصت هع 8 ةحيحص ةرابعْلا هذه معن : باوجلا لوقأو

 اه هنأ ىلع امهانب ىواحلا يف ناهجو هلصا ر كذملا ددرتلاو ندب الب هجولاو

 الب سوؤرلا ريوصت يأ كلذ زاج هانزوج نإ هل ريظنال ناويح ريوصت زوي
 ريوسصصت أ كلذ روج الف هل رظنال ناويح ريوصت ىأ ةانعتم إو نادبأ

 جرص تاويح ريوصت مرتو مهلرق هلمش دقو حيحصلا وهو نادبأ الب سوعزل
 . ضورلا حرش ىشاوح يف يمرلا باهشلا اذه

 را ناويحلا نم ىبعألا فصنلا ذاختا وأ ريوصت : لئاسلا لاق

 ؟ ذل ما 2 هجولا وا سارلا

0 9 0 95 3 
 ىلع ةيعقاشلا دنع افلطم مارح ناويحلا ريوصت نا : باوجلا : لوقأو

 ةلماك ةروص تناك نإ مهدنع ليصفت هيفف ةروصلا ذاختا امأو دمخما
 3 #2 19 35 لا : 1 5

 08 إو اهملع ةرجالا مرحتو ل مرحتف نيتمم ريغ لحم ىف ىهو هيض
 هقيه ىلع ةيناويجلا ةروصلا تناك نإو اهيلإ رظنلاو اهذاختا حابيف نم“
 : رج را لفسالا اهفصن وأ اهطسو ااه ار عطق ناب اهب شح اهنطب ٌّى ٍ ١ ل | 0 : 3 1 0 2 هن رف

 9 ع 5 3

 حابتف سار الب برو 0
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 يبس _

 مظنلما دقعلا

 مظسعملا يحولا عاونأ يف

 (50"0؟)



 الخ ١
 اصئالا 5 ٠ لضفلا بئاحس هب رطمتسن هلل دمحلا

 روبحتا بيبحلا ىلع ملسنو ىلصنو .٠ لص قجليو ء لصوت 1 هلا 3 رفلا

 هلا 1 . لصفلا لوقلاب هللا ىلإ اعدو ٠ لهجلا تاملظ امم ىذي
 د نم نيفاظلا . لهأ ريخ لكل مه نيذلا هبحرب
5-00 

 ةسردمب ٠ فيرشلا ملعلا مداخ . ىلعلا هبر دبع لوقيف : دعب امأ
 ىنسحلا ىكلاملا ن مانع: كسلا موحرملا نب قولع . مارحلا دجسملاو حالفلا

 انا ةشيرط ةفخحو 7 ةقيرظ ةلاسر هذه : ةهبيع رتسو هبنذ هلئارفغ ىلا

 عاونأ نايي ) بلطب تومرضح لهأ نم نيبحلا نأ ىلإ همدق لاؤس نع

 يف نتعب "بكت لغ ا ا لا تيياعلا حما

 ةمتاخخو ءنيباب

 لا ا مع و طردت اقلا لا قوس ددلا قوعق هللا وه وا

 [ مظعملا يحولا عاونأ يف مظنملا ,دقعلا ] اهتيمسو .باسحلا
 ٠ تارتع نم هدجي هاسع امع رظنلا ضغي نأ اهيلع علطا نمم ايجار

 ! نايسنلاو للزلا عضوم ناسنإلا نإف . تاوفه نم ابيفام حلصي نأ

 (؟؟ عر



 لوألا بالا
 هعاوسنأو 5 يف

 : 33 ١5 ش نكملاو ةباتكلا ىلع قلطيو . ءافخ ف مالعإلا : ةغل ىحولا

 1 دعب ًائيش تيوصتلاو ةراشإلاو , ءاميإلاو رمالاو ماهإلاو 05 تك
| 

 يسحو وسهف ةراشإ د وأ ةباتك وأ مالك نم هب تللد ام لكو مهفتل ءلصأ ابقي ١ ءىش
 ىأ لوعقم ا مسإ هب دارو ىحولا قلطي دقو 3 عرشلاب مالعألا : 0

 . ,هاك» ىبنلا ىلع لزتملا هللا مالك وهو هب ىحوملا

 مهو "'سرجلا ةلصلص لثم ىحولا 4هتلَع» هيتأي نأ : لوألا عوسنلا

 مهفلا نأ بير الو . لاق ام كلملا نع ىعو دقو هنع مصفيف هيلع هدشأ

 تتاحبلاب لما هك ا يلا ع لكشأ ةلصلصلا لثم مالك نم

 أف هعسي يحولاب كلملا توص لبق ةروكذملا ةلصلصلا هذهو . دوهعملا

 بيبي ب ببس ب ب س___سسسلا

0 

 رص لك لع تف 1
 كل ١ خ

 ٠ (حتف) ةلهو لوأ يف كردي ال كبادتم توص ىه ليقو . نينط
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 ةحنجأ فيقخ توص ىه يقرا ٠ حبا ةعهنو يوت هع اج
 ا ا دج ان يضرلا هع برغل نأ همدقت يف ع

 اهب هيبشتلا عقي ةكرادتم الإ ةلصلص لصحي ال سلا ناك الب

 نوك عم سرجلا ةلصلصب ىحولا هيبشتو « تالآلا نم نم هريغ ت

 قو كل *الا هيبشتلاب ةققل ان مم سرجلا توصو اديب

 ينال لب . اهعيمج تافصلا يف هيبشتلا فرط يواست مزلي الو اء
 هعامس نذوعماسلا فلأ ام ركذف سنجلا نايب انه دوصقملاف ( بفضصو صخأ

 نمف . نينط ةهجو ةوق ةهج ناتهج هلا سرجلا توصف « ماهفألا يو
 . هنع ريفنتلا عقو ٠ برطلاو نينطلا ثيح نمو . هب هيبشتلا عقو ةوقلا ثيح

 . ناطيشلا رامزم هنأب هنع ىبنلا عراشلا للع اذني

 . الجر ليئابج كلما هل لثمتيف ىحولا 4تليع» هيتأي نأ : يناثلا عونلا
 ىحولا تايفيك نوهأ وهو لوقيام هنع ىعيف هملكيف ةيرشب ةروص هل روصنر
 . ةفلتخم لاكشأب لكشتلل لياق ٍفيطل قارون مسج : كلملاو ؛ هيلع

 : هوجو ةعبرا ىلع لجر ةروصب كلملا روصت يف ءاملعلا فلتخاو

 . ىرشب لجر ةروص يف رهظف , هقلخ نم دئازلا ىنفأ ِهّللا نأ : (لوألا
 ناهجولا ناذهو «, هيلإ هديعي مث « هنع دئازلا لازأ هللا نأ : (يناثلا)

 والا .كعيشنات ناثلاب مالسلادبع نب زعلا مزجو « نيمرحلا مامإ

 . ةلازإ الم ءانفإ ال هنأ وهو ىنيقلبلا مالسإلا خيشل : ثلاثلا علا

 ردق ىلع راصف دئازلا مضنا هنأ الإ ىلصألا هلكشب ليربج وه ىناجلا لل

 نأ دعب عمج اذإ نطقلا كلذ لاثمو « ا داع كرت اذإو لجرلا 5
 ل

 اذهب . ريغتت مل هتاذو ةيبك ةروص هل لصحي شفنلاب هنإف ًاشفتنم

 . بيرقتلا ليس
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 كلملا لمت نأ قحلاو : لاق رجح نبا ظفاحلل : (عبارلا)

 ات وصلا كل رهط مانعم لب . الجر تيلقنا هتاذ نأ ةانعم

 نه - ١ | لوزمال دئازلا ردقلا نأ اضيأ رهاظلاو , هبطاخي
 رعي . ملعأ هللاو . طقف قارلا

 1 ار يللا كثر ةداعلا نأ كلذ نايبو ء هنم دشأ لوألاو , لْألا اور رتل جرت ةروتسا ل "كانلا يروم ىسا لل فام

 هيلا ةيلغب | لئاقلا فصوب عماسلا فاصتاب امإ انه ىهو عماسلاو

 رشبلا وهو عماسلا فصوب لئاقلا فاصتاب امإو ٠ لوألا عوبلا
 . ىناثلا نم كشالب دشأ لوألاو , ىناثلا عوبلا

 . "كفض ايف سيل ىتلا ةقداصلا ةحلاصلا ايؤرلا : ثلاغلا عونلا

 ال ناكف . مونلا يف ةحلاصلا ايؤرلا ىحولا نم : ىراخبلا ثيدح ىفف
 : رثوكلا ةروس يف فلتخا دقو . ''حبصلا قلف لثم تءاج الإ اير فري
 ملسم حيحص ىفف ؟ ناظقي وهو مأ . مئان وهو «هْثْيَمِ) هيلع تلزن له
 انرهظأ نيب موي تاذ مت هللا لوسر ناك اهيب هنع هللا ىضر سنأ نع
 ككحضأ ام : تلقف امستبم هسأر عفر مث "'ةءافغإ ىفغأ ذإ دجسملا يف

 محرلا نمحرلا هللا مسب# : أرقف « ةروس ''”ًافنا ىلع تلزن : لاقف ؟ ةللا لوسراب
 .«رتبألا وه كتئاش نإ ءرغاو كيرل لصف .رثوكلا كانيطعأ انإ
 نم تضاف مهف : هيلامأ يف ىعفارلا لاق : ةياقنلا حرش يف ريسيتلا جبن يف ا

 نإ : لاقي نا هبشألا نكلو . حيحص اذهو : لاق مونلا 0 ةروسلا نأ ثيدحلا
 00 ص سا

 ذه نم نآرقلا

 0 00 ناقتإلا يفو « مايحلا دجسملا لوخخد هايقرك هئايض (7) . طيلخت )١(

 ١

ام رخآ باب يف ركذ مث . ملعأ اميف اميف ءىش عونا
 رتوكلا ةروس يف ليق 

 - قبس امهف (4) . ةنسلاو ساعنلا وهو افيفحخ امون مان (7)

-. 

 وه, ةيناحو

 دي
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 صرع وأ . ةظقيلا يف ةلزنملا رثوكلا ةروس مونلا يف هل رطح هنأكو

 1 1 ةءافغإ تسيل ةءافغإلا نوكت وأ . ةروسلا هيف تالق رثوكلا لإ

 هلاق ىذلا تلق . يحول ١! ءاحرب ىمستو يحولا دنع هيرتعت تزا 1

 مسيتلا جبن مالك ها . ملعأ هللاو ريخألا باوصلاو ؛ هاجنتإلا ةياغ 0
 لاو هلوق ر حلا ضيف ةامسملا هيلع

 ةلاحل

 وهب ريخألا باوصل ىتيشاح يف 0
 تراكلا ةدش اوه ىعلا ءاحربلا سس ىحولا دنع هيرتعي ناك ام ىلع 0

 . كلذ لبق تلزن اهنوك عقدي ٠ افنا « هلوق نأل باوصلا وه ناك اننإ ب

/ ٍِ--3 
 الإ باجح ريغ نم هلع يملا هلبا ملكت يحولا نم : عبارلا عوبلا

 ناك امو# : ىلاعت لاق . مَع رم انيبن ىوس دحأل عقي مل اذهو ؛""ةطسإ

 هنذإب يحويف السر لسري وأ باجح ءارو نم وأ ايحو الإ هللا هملكي نأ ريل
4 

 : «©ءاشي ام

 ون عاق نإ هج هنئوق هل لديو 3 ورلا يق كتفنلا : ِ سماخلا عوسلا

 اوقتاف اهلجأو اهقزر لمكتست ىتح سفن تومت نل هنأ ىعور يف ثفن '"'سدقلا
 0 للا ! املا يف اولمجأو هللا

 باجح ءارو نم ةطساو الب ىبنلل هللا ملكت ىبحولا نم : سداسلا 0
 يف هللا مهملك نيذلا ةكئالملا اذكو ء روطلا يف مالسلا هيلع ىسومل عقو عق

 . مهوحتو مالسلا هيلع مدآ قلخ ب
 أي ناك ىحولا نأ ىميلحلا ركذ دقو « ماهالا : عباسلا عون

 ٠ يحول لماح ةفص نإ عجري ابيبلاغو اهركذف اعون نيعيرأو نسا لخ هلا

 ر لمكتست

  ) 1مضلاب خورلاو . ءاقلإلا ثفنلا (() - ةالصلا ضرف يف ءارلإلا ةلبل عفو مك ةظفب ١١( اح ةظفي ,.
 د 0

 مالسلا هيلع ليبج وه سدقلا حورو . بلا ٠ ) )8اعطرفت الو اولدتعاو ارذهتا -
 منيا هجيرحأ

 ٠ دوعسع نبا قيرط نم مآحلا هححصو ةعابقلا يف ايندلا فا د

 فضفيل]



 ولا رايس تو حمم عاونألا نم هانركذ ام نيب يفاست الو
 وجولل نيلوالا نيعوتلا يف ىحولا راصخنا ٠ ةيتألا ه .ولل نيلألا ١ اص

 ريا لاعا# بلاغلل نايب ثيدحلا يف دروام نأ : لوألا هجولاو
 . عاوتمم رصخلاف

 م ره ثيدحلا يف نيروكذملا نيل لوألا نيعونلا ادعام نأ ٠ «ىناثلاو

 . ثيدحلا ف روكذملا لاؤسلا

 ىلع هنوك نم كلملا ةفصل ضرعي مل ثيدحلا نأ : ١" ثلاشلا ٠
 ءامسلا نيب ىبرك ىلع ايئرم هنوك وأ حانج ةئاتس هل ةيلصألا هنروص
 ىف هنأي ما وأ . نيترم الإ كلذك ذرب م نر قفألا ّدس دقو ضألاو
 سرجلا ةلصلص لثم لع نك ةيرفات مأ ىحوب ةلاحلا كلت

 هللا يفر رمع انديس ثيدح يفك لحنلا ىودك ىحولا ءىجم امأو

 سرجلا ةلصلصب هيبشتلا ضراعي الف لحتلا ىودك هدنع عمسي 1 لاق هنع

 ىلإ ةبسنلاب لحتلا يودو «هتَت9َ ىبنلا ىلإ ةبسنلاب ةلصلصلا كل
 ةبسنلاب لحنلا يودي يحولا هنع هللا ىضر رمع انديم هبشف نيرضاحلا
 . هماقم ىلإ ةبسنلاب سرحلا ةلصلصب مالسلا هيلع هبشو . نيعماسلا ىلإ
 نيتوكذملا نيتلاحلا ىدحإ ىلإ عجري نأ لمتحيف (عورلا يف ثفنلا امأو)

 ٠ (هعور يف ذئنيح ثفن سرجلا ةلصلص لثم يف كلملا هانأ اذإف) ثيدحلا يف

 لاؤسلا نأل ثيدحلا يف هنع لاؤسلاع قي ملف (ماهإلا امأو

 ةفصو يحولا ةفص نع عقو امنإ ل هل ماشه نب ثراحلا نم رداصلا

 امسالا ةليل ملكتلا اذكو هيلإ ىحوملا ةفص نع ال هلماح

 0 اهعأل اًضبأ ثيدحلا - هيف ؛:ةقداصلا ايؤرلا امأ
 يأ ثيدحلا ىلع درت الف ( يورلا اماو)

 همس سلسلا
 ب 5 بسيسسسس سس بسسس ل ل ل سل سس

 ةعبسلا
 او ري ارنب سب رسام سدا باوج هجولااذه )١(

 , ةقباسلا

 (؟؟1)



 ٠ ا لؤسلاو . ةمصعلا مدعل اين ىمسإلل 0
 يمل ركل وأ . ةظقيلا يف امع عقو لاؤسلا نوكل
 وا م مرد

 " ىحا لال 3 ١ م ١ ىدخب

 ١ . ثيدحل نيتروكذملا ن جوع جرخبا

 غ عجرت ىنلا ىح ىحولا عاونأ 0 نأ ريرقتلا 3 كل ري

 هركذ ا ىراخللا ثيدح يف ةلخاد ىحولا لماح كافي

 . ملعأ هللاو الصفم كل ه هاتحضوو عنب
 يف ظناحلا

 تا

 مي رحتلا ىلإ كبر ىحوأو# ةيآ نع باوجلا يف : ىلوألا
 : ,الشلا الإ نركي ال هنأل ءايإلا ةقيقح انه دارملا سيل هنأ ملعا '

 ءاخإلا نم درا (لألا) : نيهجو دحأ ىلع لومحم لحنلا ىلإ ءاعبإلت
 مهعاتا امتزيب ةسدنهب اهتشيعم ريبدت يف اه حلصي امل اهتيادهو اهماغإ اهبإ

 . اهنم دير اذ اهيخست اهيلإ ءاميالاب دارملا (ىناثلا» . ابوسعب

 . وسوم هأ ىلإ انيحوأر ةيآ نع باوجلا يف : ةيناثلا

 را نع نهصقتا ءاسنلل نانوكت ال ةلاسرلاو ة :دبتلا نأ ملعإ 1

 نب ءامتإلا لمح نيعتف الاجر الإ كلبق نم انلسرأ اموإف لام
 0 يف هلاقلاب اهماهإ اهلا ءاحيإلاب دارملا نأ «لوألا» : : لحال اع

 كام 2 ال ةقداص مانم اير كلذ نأ وأ ٠ ملا يف 0

 ةسلاسرلا يف اع 00 ةماخ ةيئرج يف كلم لاسرإب املإ ء- 0
 .هلعأ هللو ميو 0 0 ١

 ها 1 لك اعز ع“ يلا و

 ىاق لاح

 سوم مأ ل



 ثلاثلا بابلا

 هب ىحوملا ماسقأ يف

 ىورم يحوو . ولتم يحو : نيمسق ىلإ مسقني هب ىحوملا نأ ملعا
 : نامسق وهف ولتملا يحولا امأف ٠ . هنع

 : هوجو نم ةيقبلا نع هزيم اهفرشأ وهو نارقلا (لوألا مسقلا)
 ىناعت هللا دنع نم لزنم امهالك ةيبرعلا هظافلأو هيناعم : لوألا

 رهدلا رمث ىلع ةيقاب ةزجعم هنوكو ةريثك هجوأ نم هزاجعإ : ىفاغلا
 . ليدبتلاو رييغتلا نم ىلاعت هظفحب ةظوفحم

 . رتاوتلاب لوقنم هنأ : ثلاثلا

 . هللاب رفاك هدحاجو . توبثلا يعطق هنأ : عبارلا

 . ثدذحملا ىلع هسم مرحي : سماخلا

 . ءاسفنلا» ضئاخلاب بنجلا ىلع هترالتو هسم مر : سداسلا
 .  ىنعملاب هتياورا عنتمت ا: عباسلا

 . ةالصلا يف هتءارق نيعنت : نمأثلا

 . انارق هتيمستب صتخي : عساللا

 ةالصلا ج راخ ةوالتلا يف تانسح رشعب هنم فرح لك : رشاسعلا

 . اهيف ةنسح نيعبسيو
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 دنع ةياور ين هعيب عنتمي : رشع ىداحلا

 . نيقابلا دنع زوجيو ةيعفاشلا دنع

 | ةياو روس هنم ةلمجلا ىمست : رشع قاتلا

 7 ووو دبل ورع اجد انيكك < واقل معقل
 ليدبتلاو ريغتلا اهبصي مل ىلا . ىموصو مهارسإ تجد روبزلاو ليجنالاو

 يردد قسرا نم تسر عب ليدبتلو زيخلا اماما ىتلا بتكلا امأو
 روق انلعجو مهانعل مهقاثيم مهضقن ايفإ# ىلاعت لاق باتكلا لهأ ىديأب
 علطن لازت الإ هب اوركذامم اظح اوسنو هعضاوم نع ملكلا نوفرحي ةيساف
 . «مهنم اليلق الإ مهنم ةتئاخ ىلع

 : نامسق وهف (هُّتَعَ) هنع ىورملا ىحولا امأو
 ثيدحلا وهب ىلاعت» كرابت برلا نع ىورم يوبن يحو : لوألا مسقلا

 اهعمج دقو ةئام نم رثكأ (ةيسدقلا ثيداحألا) نم يورامو . ىبمدقلا
 لسلسلا هنع هللا ىضر رذ ىنأ ثيدح اهلجأو ؛ ريبك ءزج يف مهضعب

 ىدابعاياب :ردصملا ةيوونلا نيعبرألا نم نورشعلاو عبارلا وهو نييقشمدلاب

 هغيب هركيو هللا همحر نعل

 . ثيدحلا هىسفن ىلع ملظلا تمرح نإ

 (؟)



 يسدسقلا ثيدحلا ماكجحأ

 . هرجو نم نارقلا ىسدقلا ثيدحلا فلاخيو

 . هتوالتب هللا اندبعتي مل اذلو زجعمب سيل هنأ : لوألا
 . هوحنو ثدحلا ىلع هسم مرعتال : ىفاثلا

 . هوغو بنجلا ىلع هتوالت مرغال : ثلاثلا

 . ىناعملا ليال امب فراعل ىنعملاب هتياور زوجت : عبارلا

 . اهلطبي لب ةالصلا يف هتءارق زومتال : سماخلا

 . انارق ىمسيال : سداسلا

 ىصعي لب نارقلا ٌيراقل ىطعملا باوثلا كلذ هئراق ىطعيال : عباسلا

 . ىعرشلا ملعلا ةءارق باوث
 . زوجي لب اقافتإ هركي الو هعبب عنتمبال : نماثلا

 . اقافتإ ةروس الو ةيا هضعب ىمسيال : عساتلا

 ' "احاج رفكيالف اداحا انيلإ لقت هنأل توبثلا ينظ هنأ : رشاعلا

 ا ملا ل
 لجو زع هللا ٠ دع 5 ع ندع ناكل

 نع هب ربخم هنأل رابخإ ةبسن «َع» ىبنلا ىلإ بسنيو
 ٠ ىلاعت هللا ىلإ الإ فاضي ال هنإف نارقلا فال

)١ 



 للا نم ةانعمو هظفل : رشع ثكلادلا

 1 كلملا وأ لوسرلا دنع نم هظفلو 0 إب اقلطم هللا دنع نم هانعم ىسدقلا ثيديلو
 , ملعأ هللاو لا ناس ليو تلقا عراك ءاقلالاو مانملا» ماشإلاب هب دقلا ثيدحلاو ٠ كلما ةطساوب 0! ىحويل نارقلا : رشع عبارلا

 ىحخوي

 ناتدئاف

 ىسدقلا ثيدحلا ةياور ةيفيك يف )١(

 : ناتغيص ىمدقلا ثيدحلا ةياورل

 هبر نع هيوري اميف 0 هللا لوسر لاق ىوارلا لوقي نأ (ىلوألا)

 . هللا همحر ىوونلا اهرثا مث نمو . فلسلا ةرابع ىهو ىلاعتو كراب
 يتيم هللا لوسي هنع هاور اميف ىلاعت هللا لاق : لوقي نأ (ةيناثلا)

 . دحاو ىنعملا

 ةهبش ةلازإ يف (9)

 لاق فيكف مهتلَمَ) هنم ةيسدقلا ثيداحألا يف ةرابعلا نإ (ليق نإ)
 . ىلاعت هللاب الإ قيليال امم وهو «ىدابعابا

 . رابتعإلا اذهب برلا ىلإ فيضأف 4هتع» اهدهاش ىتلا ىلاعتي كيا 0مل لا برسلا نع لاخلا ناسل ةياكح - مم :٠ كلذ نأ عباوجلاف

 ملعأ هللاو
 ١ ةنسلا ةيقب كلذ لبا[ : 1 ُُ
 6 . 32, ها هنغ ىورملا ىوبنلا يحولا (قاثلا مسقلا)

 حا اه ذإ كفا نع قط مول ةبو 4. مأ ىسوب اهلك لع 6 3 2 . م ع
 تيسقوأ ىنإ الأو : هع » لاق م مو لوألا ديؤتا# ىحلا
 , ننعم هللم»

 (؟؟)



 دردقع ةئالث يف

 لوألا دقعلا

 مركلا نارقلا ةمجرت مكح يف
 !ةيريسفت ةيونعم ةمجرتا : كامسق افرعو . ىلقنلا : هغل ةمحرتلا نأ ملعإ

 ةيفرخأ دييقت ريغ نم ىرخأ ةغلب هحرشو مالكلا ىنعم نايب نع ةرابع ىهب

 طافلأ لادبإ ىهو «ةيفرح ةمجرتو» '''هبيترتو لصألا بولسأ ةاعارمب . مظنلا
 ىعملا يف فصت اهيف سيلف ىرخأ ةغل نم اه ةفدارم ىرخأ ظافلأب لسقلا
 علخ ةباثمع ىرخأ ةغلب ةغل لادبإ ةلواحمب همظن يف فرصتلا افإو . لصألا
 ةمجرت نارقلا ةمجرتو . ادحاو سباللا نوك عم رخآ بوثب هلادبإو بوث

 اناكمإ مدع ىلع نوقفتم ءاملعلاو . ةرودقمالو ةلوقعم ريغ لدملاب ةيفرح
 لكلا 0 ةيفرحلا ةمجرشلا 3 فاالخلا عضوم امتإو ءاهعوقو نع الضف

 ةيغالبلا صئاصنملاو ةيلوألا ىفاعملا نم مظنلا هيلع لديام رابتعاب نوكت نأب
 0 توافتم كلذو هسفن 00 0 مجرتملا ةغللا رودقم تحن لخدت ىتلا

 هدملل بيوس

 تيم يفند ل ل ا ا يع ا يحاط

 )١( هطرش نايب عم ةمئألا قافتإب اهزاوج ناهب ىفاهس .



 اهنا ايدبنلاو ةكاكرلا ن .م هيف ال اضيأ عنتمم ع وتلا اذهب
 تو 0 0 ترظن اذإ كنإو ٠ هتالولدم ف فاالشعنالا

 نورا انيح نمت“ 00 .ىكمي رشبلا عضو نه باتك ةمجرت

 3 فقلإلا ضرغ ديدحلو بيلاسألاو 2 دكت د مهمجاز
 عجرب هلك كلذي دحاب ديوم نح ردصت م اهنأ مكحن د كنإ ىنح

 ةغللا تئاصخ اهيلإ مسجرتملا ةغللا دقق اهنمو , مهفلا روصق اهنم :
 ع اذإو , هوجن وأ مجرتما ةنايل ةمج ةمجرتلا روصق اهنمو ؛ ا م

 ق ,٠ باتك ةمجرت يف ؤ فيكف رشبلا باتك ةمجرت يف

 اده

 مي ؟ ردقلاب ىوقلا به
 5 هع ام دعي هلدب نمق» ىاعت هلوق ىهو ةيصولا ا يف رظنلا ققح

 ارج نارقلا ةمجرتل نيضرعتملا ىلع اهليذب رج ملع «هنولدبي نيذلا ىلع هعإ
 دقو نيحلا هساسأ ماوقو نيدلا يف ةيصولا نود لاملا يف ةيصولا اعلا
 لعل اب قرب ايدعلاو/ رهشلا ديو عاشو هناك كفك هلل" اهاهورأ
 تاقكلاب مهتسلأ نوولب اقيرفل مهنم نإوإ ىلاعت لاقف نيفرحملا باتتكلا
 يل انك حبق ذأ دعي الاول نتف 4 تاذكلا نم هوبسحتل
 4 ىدبفلا ثبعل ةنظم كلذ أل ةيفرح ةمجرت نارقلا ةمجرتب نسل اذا

 00 5 00 0 هلع لا
0 

 :رمه ميتما ا: ع ا يل
 نا حما هنيح ىركذو ةربعل هنع هللا

 اوناك اموق تركذ ىنإ .
 ةهج ىلإ رظناف
 ساسملا ص الإ

 ىضر قورافلا ةصق هصق ىف انل نإو

 لاقف نارقلاب نست نأ يكون نيفسلا ةباتك

 ' لاعت هللا بانك وكر اهيلع اوبكناف ابتك اوبتك مكلم
 سيف ةيعرستلا يوان عم ةلزانلا هذه يف ةعيرذلا دم

 . ديجملا هنارقو ىلاعت هللا باتكب
 (؟؟وهر



 ةيبرعلا ةغللا يف رصانعلاو تاموقملا نأ ىلع اوّففتا تاغللا ءاملع نأ لع

 قوفتو اهتادرفم ةرفوب ةينغ اهنأل كلذ ىرخأ ةغل ىأ يف اهنم لمكأو متأ
 ءايجاو بدأو قالخأو ايندو نيد نم اهنم دارام لكل اهتيحالصو اهيلاسأ
 امحتت مل اذلو دحاولا ىنعملا ةيدأت قرط يف ننفتو اهظافلأ يف ةحاصق عم

 ةفيرشلا ةغللا هذه الإ ديحملا نارقلا ةغالب تاغللا ل ال مولا

 لصألا نع نوكتالو ةيفاو ةحيحص عقتال ةيفرح ةمجرت ىنرعلا نآرقلا ةمجرتف
 . ةيفانم لماتلا دنع هل ىه لب ةيفاك

 اهنأل ةيمالسإلا ةوعدلا غيلبتل ةيرورض ةيفرحلا ةمجرتلا نأ دحأ نظب الو
 ةيعرشلا ةلدألا ةيقب تنيب وأ . الط ىلع نارقلا صنل كلذك تناكول
 مالصإلا ناك اتيح « لوألا ردصلا يف ءاملعلا اهب ماق وأ , اتح الط
 غلب لب . تاهجلا عيمج يف ةذفان هماكحأ ىلإو هيلإ ةوعدلاو ايرط اضغ
 نودب عستيو ومدي مالسإلاو نآلا ىلإ ةوبنلا رصع نم ةوعدلا نوملسملا
 . ةروكذملا ةمجرتلا ىلإ ةجاح

 راي نوير لقول ةابتمإا نر كحو نلس ارت شل 6
 المي ام قالخألا مركو لدعلاو ةلوطبلا دورب نم نوسبليو رطخخ لك هللا نيد
 اوعفر انيأ اهعادر رجت ةيبرعلا ةغللا تناكو . ارابكإو ةباهم 0 نويع

 لإ مهتوعد يف اورعشي ملف ؛مهمادقأ هتئطو داو 03 يل رشتنو ٠ مهتيأر

 . ةيبنجألا تاغللا ىلإ نارقلا ىناعم لقت ىلإ ةجاحلاب مالسإلا
 ص ناطلسلاو ةزعلا كلت يف مهو ةيبرعلا ريغ ىلإ اهلقن مدع ناك امبرو

 ناطرأ تراص ىتح برعلا ناسل ةفرعم ىلع برعلا ريغ لابقإ بابسأ
 بلغتت ةيبرعلا ةغللا لعج ىذلا رمألا كلذ « ةيبرعلاب اقطن ضيفت ةيمجعأ

 تنكس دق ءاداو لك يف هب لزن ىذلا . ناسللاب سردي نارقلاو دالبلا يف

 بجاو نع اومانو نتف نيملسملا تيشغو ؛ هبابسأ تعطقتو هير نوح ذنم

 نىلكك)



 مهزع ع رهاظم اورسخف وا ليبس

 1 0 || اثم نولخديو نمسا قلطنتق ةيبرعلا ةيرب لغسل ١ 8 ١ ور فاير دنا لاخلا ةنسلأ اهب 0
 يام لع 5 : ةمكحو ةغاالب نس كارفلا

 ع .ىأ : رييعلا هللا ناتك ةمجرت دودنري ةيحان ىأ نم ىردأ الب
 مأ 2 , هتباشإو هتاالد ةيحان نم مأ هترابعو نول

 ههاظب هلمجم ةيحان ل 1
 الم ارناك نإ هلم ثيدحت اوتأيلف# ؟ 00 هلكشم ةيحان نم ,أ

 6 قد

 ارهظ 0 مهضعب ناك ولو هلي
 اعنم ةمجرتلا عنب ىضقت دسافملا ءيد ةدعاق نأ ملعي ققحملا ىلوصألاو

 هاتوا مجاعألا دعبت لب اهلكش ظفحت الو اهلهأ ديفت ال ذإ انإب
 ةيمألا مهتغل بول يق ةرفج هيناعض كوري ثثيح بيهملا هلالجو نارقلا

 دحاو هجو ىلع نارقلا يف سانلا هنع هللا ىضر ناهع انديس عمج دقو

 نينا نارقلا اذه لش اوتاي نأ ىل

 ةببسملا ةددعتملا ةمجتلاب فيكف ددعتلا نم ءىشانلا عزانتلاو قرفتلا ةيشحخ

 هش .رستا عوضوم ديوي ملسم نم بجعلاق . تالولدملا 5 فالتخإلا

 فقاطتلاب» ىمحلا اذه ةمرح كاهننا ىلإ ىدؤي كلذ نأ ملعي وهو ةيفرحلا

 ءىش يف ىلاعت هللا باتكل ةحيصنلا نم سيل كلذ نإ . ريزعلا باتكلا ىلع

 / 00 دقت وزعت فار هعاضوأ عيمج يف ىنرع نارقلا ن

 ايرع «هةيليو انيبن ناسل ىلعو ايبرع ماركلا ةكئالملا ةنسلأ ىلعو ايبرع ظوفح ا

 تايآلا نم مثك يف هتيرعب هونو ةبي !اب هتءارقو هتباتك لع نوملسملا عمجأ

 نمف  ىبرعو ىمجعأأ# لاقو «ايبرع انارق هانلزنأ 0 ىلاعت لاقت

 ١ د 00 ا ليدبتو هزاجعإ رييغت دارأ امنإف فرحلاب هتمجرت
 فاعلا مسرلا هتباتك 0 هنو ةيبرعلا ةيمالسإلا ةعماجلا لحو هتينب“

 ٠ ردجأو عنملاب ىحأ 0 مما ال
 و هغلو امر ددعتلا ابيف ىتلا ةيقرحلا هتمجرت

 ةنفل



 هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع دواد وبأو ةثالعلا جرخأ دقو

 وت نزلا نم اوييطساو .. ودنغلا ضرأ ىلإ نارقلاب رفاسي نأ ىبن «هتكم»
 هزج وأ فحصم لاسرإ مرحو : ةيكلاملا بتك يف. ستيألاو ةيآلا

 , كلذ وحن وأ هل ةساجدب هتباصإو هتناهإ ةيشحخ رفاكل نيتيا وأ ةيا ادعام
 همكحو هماكحأ ةمجرت ىلإ هممجرت نع 0 يف هلك نآلا ريخلاف

 . ةنسلل ريقوتلاو تاتكلل مظعتلا عمو

 يف تبشتلا طرشب اقافتا ةزئاجف هماكحأل 0 ةييسفتلا ةمجرتلا امأ

 اررجوم اريسفت نوكيف ةئسلا ءاملعو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأل ىرحتلاو لقنلا

 ال هماكحأل اغيلبتو انارق ال انايب ريتعيو عاطتسملا هن م
 عسيرشتلا مك نايبب انورقم كلذ نوكي نأ ىغيتيو . انايتو ارجعم

 عرشلا رارس و فينحلا نيدلا نساحم ىمجعألل ع ىتح هدصاقمو

 هسفن تم نساحملا فرع اذإف هتوعد نكمتتو هتجاح متت كلذبو فيرشلا
 . هتوالتب دبعتيل نارقلا ةغل ملعتل

 نمل ميقتسملا طارصلاو مالسإلا ىلإ ةوعدلا يف عورشملا ليبس وه اذه
 يدمهلا ريخخو هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإو مالسلا رادل لوصولا ىغتبي

 لكو ةعدب ةثدحم لكو اهتائدحم رومألا رشو «هتْتَ) دمحم انديس يده
 . رانلا يف ةلالض لكو ةلالض ةعدب

 ةيسرافلاب ةءارقلا زاوج نم هنع هللا ىبضر ةفينح ىبأ مامإلل بسن ام امأو

 ةعامجو ىزارلا ركب ىلأ نع تبث دقف ةالصلا يف ةيبرعلا ىلع رداقل ولو
 ٠١ داتعالا هيلعو نيبحاصلا لوق لب كلذ نع مامالا عوجر تاحيللا نم

 مل هنأل هل الوق هنع عوجملا لوقلا كلذ دعي ال لوق نع عجر اذإ دهتجملاو

 . باوصب سيل هنأ هل رهظ نأ دعب الإ هنع عجر

 : نيبهذم ىلإ عرب ةيبعلا ريغب ةالصلا يف فالحلا نأ ثحبلا ةصالخر
 كلبا ووو سو ريغ ةءارقلا هذبب ةالصلاو روظحم كلذ نأ (امهوأ)
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 5 إلا بهذم بناجت دعب الو ىلاعت هللا ١ م ا ىو يهب: رو لسا 6 7 5 0 . ى أ نيمامإلا بهذم وهو ةيبرعلاب قطنلا نع ةسمجعألاب ةءارقلا زاوج (امههناث) و نيدلا ةمئأ نم روهمجلا 5

 : | ٠ 3 مرع ع ةيبرعلا ىلع .داقلل ولو ةيسرافلاب ةءارقلا ةحص نم ةفينح رأ ماماألا ىرعيام نيم _ 0 4
 0 رعلا دبع عوجرلا اذه ىكح . هنع مامإلا عوجر ره تسلا - و ا

 ١ ! بذلاو : طيح رحبلا بحاص لاق ىودزبلا 30
 ' | ١

 ب حبلا لص اعلي م

7 1 
 َّم , ِ 4
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 م داحلالا سيلو . هلعاق ةقدنزي مكحو عنتما كلذك

 . ديعيب ةيمجعألا ىلإ ابنع لدعف ةيبرعلاب ةالصلا
 ناعت هنوق ريسفت يف ةبكلاملا ءاهقف نم وهو ىنبرعلا نب ركبوبأ ىضاقلا للاق

 لاق «ىرعو ىمجعأأ هتايآأ تلصف البل اولاقل ايمجعأ انارق هانلعج ولو
 ةيبرعلا ةغللا لادبإب نارقلا ةمجرت نأب : لاق نم لوق لطبي اذه انزاملع
 البل الاقل ابمجعأ انارق هانلعج ولو : لاق ىلاعت هللا نأل زئاج ةيسرافلاب
 فيكف قيرط هيلإ ةمجعلل نوكي نأ ىف © ىلرعو يمجعأأ هتايا تلصف

 ةغلب نوكي امثإ زاجعإلاو نايبتلا نإ لاق مث . هنع هللا ىفنام ىلإ فرصي
 . اناجعإ ىضتقا الب انايبت الم انارق ناك ال اذه ريغ ىلإ بلق ولف برعلا

 هنوالن ىلع ارداق ئرافلا ناك إ : ىرابلا حتف 5 رجح نيا ظفاحلا لاقو

 1 ركذلا وهو الدب ةيرعلاب ةيارقلا نع زجاعلل لعج دق عراشلا نأ ركذ
 ةيقلخا ةلاصرلا يف .ةلئاخلا ءايقن دن يك ل + 1

 3-3 2 ل عملا 0 500 : ُ ع 2 ا ريغ اذهف نارقلا ظفل اي وعم 0

 رغب ارقي نأ زوبع ال نأ 0
 لا نع هجر ثلذ نأل ابنع 1 ا ' 2 1 ١ 5 2 *0' ىلع . نيدلا ةمئأ ناك اذه ىلعو الصأ نكم

 رزجعل عم الو ابيلع ةردقلا عم ال ةيبرعل
 . ها لرنملا نآرقلا وه نوكي

 (1؟9)
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 د عماوجو هناا 07 ل اكشلاك ىنعملاب هتياور علم ىل اع

 ف / م حرش ل يف ىوونلا كلذ لع سلا عرفا تافصلا»و

 0-- امت فرامل ىنعم اب هتياهر زاوج حضألاف كلذ ادعامو هتمجرت

 00 كلذ ىلع ءاب هتمجرت حصتف

 ةف ةيحألا نامزألا هذه يف ترهظ هنأل ماقملا اذه يف مالكلا انلطأ امنإو
 نإ ةوعدلاب كلذو نيدلا ممص يف نيملسملا تباصأ ءايهد ةبيصمو ءايمع
 .مق . رايخألا يف روكذملا هعقرل ةمدقم كلذ ناكف . نيبملا باتكلا ةمجرت

 تاتكلا لزنم هلل رمألاو لهاستم تكاس نمو لضاف دقان نمو لهاج بوصم
 انققو تكش نإ هعجارف سيفن مالك ماقملا اذه يف 0 يف ىبطاشللو

 "7 ديزعلا هباتك فحل هللا

 ناثلا دقعلا

 . صئاصخملاو رارسألا نم هيفام ركذو همولعو ميركلا نآرقلاب ءاملعلا ةيانع يف
 ىستعاف هنونف نم نفب ميهتمئأو نيملسملا ءاملع نم ةفئاط لك تماق

 ةروسو هتاياو هتاملك ددعو هفورح جراخمو هتاملك ريحت و هتاغل طبضب موق

 ىلإ تايا رشع لك دنع ملعتلاو هتادجس ددعو هعابرأو هفاصنأو هئازجأو

 نم تالئثاعملا تايآلاو تابباشتملا تاملكلا رصحو هتياور نم كلذ ريغ

 ٠ ءارقلا اومسف هيف عدوأ املا رظن الو هيناعْلا ضرعت ريغ
املس

 

 0 كم ةيشلإ
 ةمالعلا ذاتسالل ةميق ةليلج ةلاسر ماحلا عوضوملا.اذه يف عجار

)١( 
 رد ماوعدو

 ةنس رصمب قونملا رهزالا عماتجلا ليكوو ةيكلاملا خبش ث ىودعلا فولخم نينسح نيس
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 اىنأل و ءامسألا ن ..م ىنبملاو هنم برعملاب ةاحنلا ىنتعاو
 1 ةلماعلا فورحلاو ت

 وو اهعباوتو ءامسألا يف مالكلا اوعسوأو اهريغو
 1 مراللاو لاعفألا _

 يدل 56 , نإ ىنح هب قلعتبام عيمجو تاملكلا طخ موني
 ءلكشم برعأ مهضعب ل

 رع مهضعبو

 اظفإو دحإو ىنعم ىلع لدي اظفن هنم دحر 0 ىنتعاو ما دا و هظافلاب نورسفملا تعا

 + ع لولا او حال" + ناك لع كداب اجظفاور نيم لع لدي
 نييسعملا ىذ تالمتح دحأ حيجو ْق اوضاخو هص ىفخلا ىنعم : اوحضوأو

 . هرظن هاضنقا امب لاقو هركف لك لمعاو + ىناعملاو

 هيما دهاوشلاو ةيلقعلا ةلدألا نم هيف امي نيدلا لوصأ ءاملع ىنتعاو

 سس كلذ ريغ ىل ل ب اندسفل هيلا الإ طا امهيف ناكول## ىل ١اعت هلوق 5 اثم مثم ةيرظنلاو

 هلاقبو ةدوحوو ىلاعت هللا ةينادحو لع ةلدأ هةنم اوطبنتساف 3 ةريثكلا تايآلا

 . نيدلا 00 ملعلا اذه اومسو هب قيليال امع هبيرنتو هملعو هتردقو همدقو

 أم اهنموي مومعلا ىضتقيام ابنم تأرف هباطخ ىناعم ىرخأ ةفئاط تلمأتو

 ةقيقحلا نم ةيوغللا ماكحألا هنم اوطينتساف كلذ ريغ ىلإ صوصخلا ىضتقي

 ملكها 6 رماقو صنلاو 0 ميصختلا و ملكت 6 0

 الحلا 0 نفل 534 0 ءارقتسإلاو رع
 ك1 نم هيف اميف ركفلا قداصو رظنلا حيحص ةفئاط تمكحأو

  هعورفو هلوصأ اوتيثأف ماكحألا رئاسو (' اطسب كلذ يف لوقلا اوطسبو هعبزم ل ارحلاو

 . اضيأ هقفلاب 1
 اولقنو ةيلاخلا مألاو ةقباسلا رب. حيورفلا ملتي هروا
 كورقلا صصق نم هيفام ىلإ ةفئاط 0

 هل خيراتلاب كلذ اوس *ء| ١ ءرابخ
 و مهعئاقوو مهراثا اوتودو مهرابج
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 راكتو لاجرلا بولق قفرت ىتلا ظعاوملاو لائمألاو مكحلا نم هيفاخ نورخآ ف
 ذو ريشبتلاو ريذحتلاو ديعولاو دعولا نم هيفامم اوطبنتساف لابجلا ئاوش كدكدت
 طظعاوملا نم الوصن رانلاو ةنحلاو باقعلاو باسحلاو رشحلاو رشدلاو داعملاو ثوملا

 . ظاعولاو ءابطخلا كلذب اومسف رجاوزلا نم الوصأو
 تارقبلا يف فسوي ةصق يف دروام لثم نم ريبعتلا لوصأ هيفامم موق طبنتساو

 7 موجنلاو رمقلاو سمشلا هايؤر يفو نجسلا يبحاص ىمانم يفو نامسلا

 هنم اهجارخإ مهيلع زع نإفءباتكلا نم اير لك ريسفت اوطبنتساو « ايؤرلا ريبعت
 . لاثمألاب مكحلا نمف رسع نإف«باتكلل ةحراش ىه ىتلا ةنسلا نمف

 هيلإ راك ىذلا مهتاداع فرعو مهتابطاخم 8 ماوعلا حالطصا ىلإ اورظن م

 ©« فرعلاب رمأو# هلوقب نارقلا
 ملع هومسام كلذ ريغو ايبابرأو ماهسلا ركذ نم ثيراوملا ةيا يفامم موق ذخأو

 باسح نمشلاو سدسلاو عبرلاو ثلثلاو فصنلا ركذ نم اهنم اوطبنتساو ضئارفلا
 . اياصولا ماكحأ ابنم اوجرختساو لوعلا لئاسمو ضئارفلا

 سمشلاو رابنلاو ليللا يف ةرهابلا مكحلا ىلع ةلادلا تابآلا نم هيفام ىلإ موق رظنو
 .تيقاوملا ملع هنم اوجرختساو . كلذ ريغو ج وربلاو موجنلاو هل رانمو رمقلاو

 نسحو مظنلا عيدبو ظفللا ةلالج نم هيفام ىلإ ءارعشلاو باّتكلا رظنو
 ريغو زاجيإلاو بانطإلاو باطخلا يف نيولتلا» صلختلاو عطاقملاو ئدابملاو قايسلا
 . عيدبلاو نايبلاو يناعملا مولع هنم اوطبنتساف كلذ

 قئاقرو ناعم هظافلأ نم مهل حالف ةقيقحلا باحصأو ةراشإلا بابرأ هيف رظنو
 ةييطلاو فوذللاو روضحلاو ءاقبلاو ءانفلا نم اهيلع اوحلطصا امالعأ اه اولعج
 . كلذ هبشأ امو طسبلاو ضبقلاو ةشحولاو سنالاو

 ٠ ىرخأ مولع ىلع ىوتحا دقو هنم ةيمالسالا ةمألا اهتذخخأ ىتلا نونفلا هذه

 . هفصو يف لئاقلا رد هللو
 ردحبلا نم دهت راهنأ بعسكلا نم هريغو طسيخلا رسحبلا هسنإ الأ

15 



 كلاشلا دقعلا

 ا ا فاك
 نآرقلا ةءارقب قلعتن ماححأ يي

 بت نال
ممكح نم ليزنت ثارقلا (1

 55 اذعت بجي ديمح 

 ا .
 لام 3 ؟ ةريقرل» 2 0

رن انكلو لاحو ناكيو
 يامر لك 2 00 انلا من ق

 ١ ناوبأ دنع نارقلا نوعرقي س صعب 0 ٠

 ديحاتسلا باري :: ١ توببلا “باوسأ لع وأ تاقرطلا 5

 الإ ةءارقلاب نيدصقيال رباقملا يف وأ تويبلا باوبأ ىل 1
 د ع ربعلاب و 1 : للا ءادجتسا

 ايفا اهنع ىنلاو اهتلزإ بجي ةمرحم ةحيبق ةعدب هذهو ٠ سانلا ءادج
 0 رطخلا اهلعاف ىلع ىشخي هنأو ىلاعت هللا باتكل ةناهملا نم

 7 5 .: . ءأأ + دحلا 1

 ىضر نيصح نب نارمع نع ىذمرتلا يف درو 5 فيرشل 0 3 ا

 ءءء عأآ مه همم 0 5

س مث ارقي راق ىلع رم 0
تعمس :لاق مث عجرتساف لا

 لوسر 
 6 00 4 ْ ١

7 

 ماوقا ءىجيس هنإف هب هللا لاسيلف نارقلا ارق نم ٌ 0 2 5

لع نع ىمليدلا قفر دقد 3 سانلا هب تولاسي نارقلا لوعرمي
 هلي عك ي

 «ب اوبلجيل ةواملع ملعت اذإ ةعاسلا بارتقا تارامأ نم : لاق هنأ هجر
 نأ محلا معن وبأ ىورو . ةراجن نارقلا متذختا اذإو مكمهاردو مريناند

 .ةقسف ءارقو لاهج دابُع نامزلا رخآ يف نوكي : لاق 4 هتيْهَيِ» هللا لوسر

 دوكبس : لاق هيو هللا لوسر نأ ةمامأ ىنأ نع اضيأ مهعنوبأ فور

 ٠ مهنم هللاب ذوعتيلف نامزلا كلذ كردأ نمف ءارقلا ناديد نامزلا رخآ يف

 صعب هلعقي © فورعملا ىقيسملا ءانخلا جرخم ةعارقلا جارخإ مرحيو (؟)

 ١

1 
 اعل اف 0

 مولطملاف © لزحلاب رهام» لصف لوقل هنإ» و لزهلا ءانغلا ةبّير ىلإ لدعل

 هلك لآ ١ د - . هةر 8

 0 لوسر هارق © نارقلا ارقي نأ راق لك ْ

0 
 كوببشتملا ١ ني

 تن ل ا

1 



 .ل ناميإلا بعش يف ىنقيمبلاو طسوألا يف ىناربطلا ىورو . بائكلا لهأب
 0 برعلا نوحلب نارقلا اوعرقا : لاف هتْيَع) هللا لوسر نأ ةفيذح
 جرير رمل رع را قسما يح هنإف قسفلا لهأ نوحلو ْآيإو
 نم بوسلقو مهبولق ةنوتفم ؛ مهرجانح زواجيال حونلاو ةينابهرلاو ءانغلا
 راكخا هل نارقلاو (ةفيذح نع ريبكلا يف ىناربطلا هاور) ماش ميمي

 7-5 لوسرلا نع فلسلا ىور 5 ءارقلا اهيلع صن ةعورشم ةيديوجت
 : ىررزحلا نبا لاق قسماف اهفلاخمو
 مثآ نآرسقلا دوجي مل نم مزال متح ديهبجتلاب ذخألاو
 الضو انيإ هنم اذكهو اليسنأ هللا هبدنأل

 لالخخإلا نم كلذ يف امل نارقلا ةءارق ءانثأ ناخخدلا برش زوجي الإ (؟)
 نينمؤملا دنعو هللا دنع توقمم كلذ لعاقوءةسدقملا هتمرحو هقحب

 هميظعتو هتمرحو نارقلا ةلزنم ىلع ظفاحي نأ ئراقلا ىلع بجي ةلمجلابو
 ىلإ ىداطلاو قفوملا هللاو . عماسلا ىلع كلذ بجي 5 ةميظعلا هتناكمو
 ليبسلا ءاوس

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو . مركأو لضفتو . مهأو هب هللا حتفام اذه
 . نيعمجأ نيعباتلاب هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ( ريضخن مت ))

)5145 



 سس

 فيطللا لهنملا
 فيعضل | ثيدحلا ماكحأ يف

 (؟:ءز



 و كشلاو . هلمش قرفم عمجو هنيد لمكأو هلضفو
 9 انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ٠ نيدبالا دبا الصتم هاقباو نيدلا ره 2 2 1 - 0 8 2 1

 00 : - . ١
 درهسلاب اوفوو . هورققوو هورزع نيذلا هباحصأو 2 لعو مكحلا عئادبو
 ةعيرشلا ةلمح رئاس لعو . هولقت انلو هع لزنا ىذلا رونلا اوعبتاو ةورصنو

 . مقتسملا طارصلا ىلإ قلخلا ةادهو . ميوقلا نيدلا ةامح

 نب ىولع ديسلا . ىنغلا هبر وفع ىلإ ريقفلا دبعلا لوقيف : دعبو

 لئاسم ىلع ىوتحت ةفيطل ةلاسر هذه : ينسحلا ىكلاملا سابع ديسلا

 ثيدحلا نايب يف نيثدحملا ةمئألا بتك نم نيرصقملا ىلاثمأل اهتعمج ةليلج
 فيعض ىوري ضعبلا تيأرال هماكحأو هطورش ركذو هماسقأب فيعضلا
 ذايب يف فيطللا لبملا) اهتيمسو ربتعملا طرشلا كلذ يف ظحالي الو رثألا
 ! . (فيعضلا ثيدحلا ماكحأ

 رشحلا مويل ارخذ ىل اهلعجيو « بالطلا اهب عفني نأ هللا كات

 . ريدج ةباجالابو 2 ريدق هنإ باسحلاو

 ,رعت غياوس مههلع
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 ىل وألا هلأسملا

 ثيدسحلا ماسسقأ يف

 7 ء. . مدقلا دض ةغل ثيدحلا نأ ىلاعت هللا - ملعإ
 0 ل | ام اعرشو +

 يقرر يت يف قبلا لاق . ماسقأ ةثالث ىلإ مسقبو
 ل ننسلا ىذه اومسف نورشكألاو
 للعم ريغ دنسلا لصتم طبضلا مان لدع هاورام : وه افرع حيحصلا : لوألاف

 .لوبقملا مسقلا نم هنأل اهيغو ماكحألا يف اقلطم هب جي هنأ : ةمكحو ذاشالو
 هلاجر نكت لو هطبض فخ هنأ الإ حيحصلاك هفيرعت يف وهو ن ..سحلا : ىفاثلاو

 . حيحصلا مكحك اضيأ همكحو حيحصلا لاجرك
 يرفلا دض ةغل هانعمف نآلا ثحبلا يف اندارم وهيب فيعضلا : ثلاثلاو
 0 اب نسا طوإش امكتسي مل ىذدلا وه : احالطصاو

 هنأل (نيروحلا ىلع عسمو أضون هلجَو ىبنلا نأ) ثيدح هلاثمو ء هطورش
 : ملعأ هللاو ىديألا سيق ا نع فوري

 ةيناثلا ةلأسملا

 فيعضلا ثيدحلا ماقأ ىف

 نم ةدوروب هقعض رمجني مسق : نامسق ف يعضلا تيدحلا نأ ملعا

 ا

 ةك دتيح ل

 َ 0 هفعض يوزيف سيلدت و لاسرال ناك اذإ © ىرخأ قرط

 انين هب اليسعم البق مصيف هريغلا نيسحلا مسق
 يغب م لا يف ب

 رع ا ِ ةيهلاب وهامنإ
 0 : هد ماكحألا ل فيعضلاب جاجتحاإلا كلذ ندا الب

 1497١؟(



 ناكام وهو هقرط تراك نإو هفعض ريجنيال مسقو ٠ روهمجلاو ىعفاشلا
 0 نوكي الف كلذ وح وأ اقساف وأ بذكلاب امهم هيو نك هو

 وا ركملا ةحيد و نم ىقتري معن . هقرط ةرثك عم ولو هييغل نمل و

 لامعألا لئاضف يف هب جتحي فيعضلا نم ىناثلا تملا اني

 ناب يف هب جضتال هنأ : لوألا .ار روصأ ةئالث يف هب حمجبالا ء طورشب

 0 تاينيقيلا نم امأل زوج امو ليحتسيامو ىلاعت هلل بمئات دئاقعلا

 كابر وب هي جسم ال ديا 0 نافل ٠ هعيش نود يدق نا ل ن»

 ىرق ليلدب الإ كلذ ىلع مدقيال هنأل ميرحت وأ ليلحت نم ةيعرشلا ماكحألا

 ةفهاركب فيعض ثيدح درو نإ معن ء نسح وأ حيحص ثيدح نم
 ءاما لامعتسا ةيهاركك هنع هزنتي نأ بحتسملاف ةحكنألاو عويبلا ضعب

 هفعض عم اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا ربخب المع ءاهقفلا دنع سمسملا

 ريسفت يف هب جفال هنأ : ثلاثلا . ها بيريام كرتو طايتحإلا نم هيفامل

 اذه ظفللا اذهب دصق هللا نأ داقتعا ىٍلع فقوتي هنأل ىلاعت هللا مالك

 .٠ :كفيعشلا' نرد يرق تيد نمي ددحل اةطوب حلل

 ةثلاثلا ةلأسملا
 ابيف فلتخماو ابلع قفملا فيعضلا ثيدحلا طورش يف

 جيال هفعض ربجني مل ىذلا فيعضلا ثيدحلا يف قبس امم رهظ دق

 قف لامعألا لئاضف يف هب جسحي افإو ريسفتلا ماكحألو دئاقعلا يف *
 بيغرتلاك كلذو ريسفشلاو دئاقعلاو ركاب هل قلعت الام لك اهب دارلاو
 0 لامعألا لئاضف يف هب لمعلا يف ط ءرتشي نكلو «هنونف رئاسب بيهرتلاو

 رفنأ نم ربخب لمعلا 0 لوألا

 01 1 ا ا ل

 (؟1:م)



 ومع يف جال اب | نو ريغ يف هب لمعت هل , ,يبردناك كلذل الف ةيلك : ياو رب رك تا او
 دنع دقتعبا نا ع دش ال طايتحالا دقتعي لب هتوبت لمعلا

 ءلا اذ رابتعا 2
 ريخلا طرشلا ادع 8 ٍٍي 0 ا 4 نايح نبا خ ةيينلا 5 ةأور يىذلا

 اج نع

 هللا ىضر رم 1 ب نم وهو اعوفرم ربتادبع نباو هنع
 ةليضف هيف عى 3 كلذ هللا هاطعأ هباوثل ءاجرو هب اناميإ هب ذخأف

 ى كلذك ن كي مل ذإو
 انأل هب لمعلا دنع هتويث داقتعا ةحص ىلع لدي هنإن

 ىلإ اذه نإ لوشن ان

 2 نك يتلا تايلظلا ىلع لمحي نأ زوج هنأ ىلع فيعض هسفن
 ل نو در نم ركذام : ىواخسلا لاق «كلذك رمألا

 صعب | ةضرتعاو ح بحس يدح هضراعيال نأ هيلع ديرو هزقأو رجح
 3 رظني نكائيدح ضراعت اذإ هنأ روهظل هيلإ ا هنأب

 رخل نب : نا

 ىضقيو حيجرتلا يف

 ةينلا دتعيال نأ اضيأ هيلع ديزوءاعطق فيعضلا ىلع حيحصلا ميدقتب انه

 هحو ال نب رظن هيفإ مهضعب نع ةقحتلا ةيشاح يف مساقلا نبا هلقن
 هنوك الإ هيف ننام لثم يف فيعضلا ثيدحلاب لمعلل ىنعمال هنأل هل

 ؛ هنينس داقتعإ نيعت ةنس ناك اذإو ةنس وهف مزاج ريغ ابلط ابولطم
 قفتم ةعببأ : ةدم فيعضلا ثيدحلاب لمعلا طورش نأ ركذامم صخلتف

 ندا ٠ هروهظل نورصخأ هطقسأو حاضيإلل ضعبلا هربتعا ن مماخلاو ؛اهيلع

 أ : اهم : لألف املع قفتلا ةعبألا امأ , هطوقس ححجرألاو هيف فلتم
 نوكي و" هفعض دعشبال نأ : ىناكلاو لامعألا لئاضف يف هب لمعي

0 0 
 هطاقسإ عجل 0 د دقتعي لب 9

 . ملعأ هللاب مديت 00 0 احيحص اثيدح ضراعلال -
 * ..فعلا يف: تلخ وهو هتينس دقتعيال نأ وهن

 ('؟15)



 ةعبارلا ةلأملا

 لامعألا لئاضف يف هب لمعلا ىنعم يف

 عم هصوصخب فيعضلا ثيدحلا هيف درو امل بابحتسالا توبث نإ لبق نإ

 ماكحألا دحأ بابحتسإلا أل ةيعرشلا ماكحألا ةلمج نم وه هب لمعلا راوج
 هيفو رمام فاللخ وهو فيعضلا ثيدحلاب ماكحألا توبل هيلع مزليف ةسمخلا

 نوكي نأو دبال فيعضلا ثيدحلاب لمعلا نأ قاس اسف اك باوحلاو ضقانت

 ىذلا بايحتسالا توبثف ةيلك ةدعاق 0 مومع يف 4 هجاردناك دهاش لصأ هل

 نود ةيلك ةدعاق وأ مومع يف دهاشلا لصألاب وه امثإ ماكحألا ةنمج نم وه
 تبث ةليضف رايتخا ىلع ةلاد ةمالع وهامإو هصوصخب فيعضلا ثيدحلا
 هدوروب فيعضلا ثيدحلا أل نيدلا يف طابتحالاك ةماع ةدعاقب ابايحتسا
 طايتحإلا بابحتساو هب لمعي نأ طايتحإلا راصف بابحتسالا ةيبش بجوأ
 3 0 يف درو فىريخ رمال لماعلاف فيرشلا عرشلا دعاوق نم مولعم
 تاريخلا ىلإ ةقباسملا باب يف هصوصخب باوثلا كلذ ليصحت دصاق فيعض

 ثيدح درو اذإ !وءفيرشلا َِ عرشلا دعاوق نم لبق هملعل بابحتسالا لصأ لود

 زوجي هنإف ةهاركلاو ةمرحلا لمتحم لمعلا ن .كيب مو ل لامعألا نع لمع يف فيعض

 كرشلا ىضتقي ةهاركلا رابتعا نأل لاكشإو رظن لحم وهف بحتسيو هب لمعلا
 رطخ ناك نإ لاقي نأ رظنلا اذه قيقدتو ٠ لمعلا ىضتقي بابحتسالا ر ءابتعاو

 ذكيحف افيعض لمتحملا بابحتسالاو ةديدش ةهاركلا نوكت نأب دشأ ةهاركلا

 فعضأ ةهاركلا رطخ ناك نإو , لمعلا بحتسيال لعفلا ىلع كرت مرت
 ىلع لمعلا كيت ةبترم نود ةفيعض ةهارك اهعوقو ريدقت ىلع ةه ا ذأ

 يف كشالؤ اها ل كلذ ناك نإوءهب لمعلا طايتحالاف هبابحستسا ري

 فيكف تادابع ةينلاب ريصت تاحابملا نأل فيعضلا ثيدحلاب لمعلا زاوج
 . ملعأ هللا نيسعلا كي نونا لجأل بابحتسالا ةبيش هيفامت
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 ةسسماسخلا ةلأسمما
 نيعضلا ثيدحلا تاقالطإ ف

 ناقالطإ هل فيعضلا ثيدحلا نأ ملعإ

 ىلا الباقم نوكيف ىف ةباسلا ىنعملاب نسحللا طورش لمكتسي
 را رب فم لعل أ ١ ف ١ يع 3 الا سف

 1 ا
 1 3 ا

 معبل محبس ل

 00 :يدقتملا فرع يل

 نيمدقتلا مالك يف در# ل لع هيو دعاها ىضر ليح ني دخأ منإ

 نش 5 ماقثا لوفك كن .؛ قفيعضلا ثيدحلاب ماكحألا توب مهويامم

 . 5 1 قي لع مدقي ثيدحلا فيعض نإ : ىلاعت هللا
 مرح نبا نوقكو لاجوا ا

 ىلا بهذم نأ ىلع نونفتم ةيفلخلا نإ هلوق نم ىشكررلا هنع هلقن اميف

 امهرق يف فيعضلا لمحيف ها ىأرلا لع فيعضلا 0 ميدقت ةفينح

 9 نب عمجب اذخ سيفن نسح لمح وهو نسحلا معيف حيحصل ليانع لع

 . نيمدعتملا ضعب لوقو نيرخأتملا

 ةسداسلا ةلأسملا

 هب لمعلا ىلع عامجإلا لقن يف
 اهب لسمعب فيعضلا

 ثبدحلا نأ ىلع مهربغو كيلا لمأ عمجأ
 كباسملا نا لبح .

 لالملا 3 انتر اذا 3 مامإلا كلذب لاق ا لامعألا لئاضف با دمه
 يف ىلمرلا ةمالعلا لف 0 لقن دقن مهريغو ىربعلاو نانايفسلا !
 "معلا ىلع عاوجالا 5 5 لئاضفلا ف انيور اذإوءانددش مارحلاو

 00 يف ىووللا ىكح دق : هصنام هيواتف

 (؟هدر



 هر يرق اا ل اهوحنو لئاضفلا يف فيعضلا | ثيدحلا
 يورابأ تو ةاحلا لاقو هب جتحي نم ىلإ اهيف جاتميال لئاضفل

 الالح مرحي مو امارح للطي مل درو اذإ ريخلا : لوقي قدنحلا

 نبا ظفلو . هتياور يف لهاستو هنع 1
 ءارحلاو لالحلا يف و ىبنلا نع انيور اذإ ء لخدملا ىف لاق  ىدهم
 ا ئاضفلا يف اني هر اذإو ءلاجرلا اندقتناو ديناسألا يف انددش ماكحألاو

 ءامإلا ظفنو ٠ اجرا اساور ةيناخا قداس باقعلاو باوشلاو

 نأ لمت قئاقرأ ١ فيداحفلا هنع ىلوميملا ةياور يف هنع هللا ىضر لمح

 نع ىرودلا شايع ةياور يف لاقو ءامكح اييف ءىجي ىتح ايف لهاستي
 اذإو اهوحنو ىزاغملا ىنعي ثيداحألا هذه هنع بتكت لجر هنأ قاحسإ نب

 لاق ها عبرألا هيدي عباصأ ضبقو . اذككه اموق اندرأ مارحلاو لالحلا ءاج

6 

 ثيداحا ١

 للرجل ملء

 جتحي ضعب ىلإ اهضعب مضنا اذإ فعضلا ةديدشلا ثيداحألا ىلمرلا مامالا

 عمجي مام لك نع جرخي نأ هللا همحر ىناسنلا بهذمو بابلا اذه يف اهب
 هتهج نم الإ ثيدحلا كلذ ىوريال نم همالك يف كورتملب داملاو هكرن ىلع
 هنم رهظي ملِو همالك يف بذكلاب فرع وأ ةمولعملا دعاوقلل افلاخم نوكيو
 هنأ دواد ىلأ بهذمو ةياقنلا يف كلذ ىلع صن ا ثيدحلا يف هعوقب
 لقنو ها ىأرلا ىلع هحجريو هيغ بابلا يف دمي مل اذإ فيعضلا جرخب
 ثيدحلاب لمعلا زوجيال هنأ ىكلاملا ىبرعلا نبا ظفاحلا نع حالصلا نب'
 نأب كلذل يىلاعت هللا همجي ىبرعلا نبا لدتساو ها اقلطم نيعضلا

 يف عرشو ةدابع عارتخا فيعضلاب اهتابثإف ع عرشلا نم ىفلتت اغإ لئاضفلا

 نإف كلذ روكتملا ظفاحلا نم بيجعو تلق . ىلاعت هللا هب نذأي مم نيدلا
 اروع فل ا ا م وه امنإ فيعضلا ثيدحلاب ل امعلا

 ثيدحلاب دارأ هنأب همالك هيجوت نكمي هنأ ىلع ةدسفم كلذ ىلع بنرش
567١ 



 دحم رابتعإلاو جامحج 1 ا ا لاب لمعلا نأ اذبب رهظف 8 راظنألا ىل ىلإلا ةجرد ن م طقس هنأ ىتح ادج هقعض دتشا يذلا لا

 هرم عمج رب لا 00 0
  ملعأ هللا ا نم

 ةعباسلا ةلأسسملا

 ديناسألا قفلعض مأ نايس يف

 :نذلا عما نأ ١
 ركب ينأ ىلإ ةبسنلاب حلطصملا ءاملع هركذ اك ديئاسألا فعض 5

 بوقعي يل يقيف ٍ :١ ْ 1 ع قدا 0 .ي ةقدص هاورام وه 3 قيدصلا
 . هنع ل اعت هللا يضر قيدصلا ركب ينأ نع بطلا ةرم نع يخبسلا

 5 قيبلا ا اسأ م
 نع يفعجلا رباج 20000 ا وي

 نبا دواد نع ليعامسإ 000 وه ةريره يف أ لإ ديناسألا فعض ةعضاو
 ىلاعت هللا يضر ةريره يلا نع ديزي هيبأ نع يدوألا ديزي

 مذدخق نع ا نب دواد هايرام وه : كلام نب ى رنا ىلا ديناسألا فعضأو

 ىلاعت هللا يضر كلام نب بأ هع طاق نأ كيا نابأ نع هيبأ نع

 نبا 580 ب دمحم هاورام ره : باطخلا نب رمغ ىلإ 8 فعضأو

 هدج نع هبيأ نع باطلا نب رمع نب مصاع نب صفح نب رمع نب هللادبع

 . مهب جتي ال هللادبعو مساقلاو ادمحم نإف

 ما نع لبش نب ثراحلا هاورام وه : ةشئاع ةديسلا ىلإ ديناسألا فعضأو

 + هته لاعت هللا يضر ةقئاعا ن .ع نامعنلا
 ينأ نع ةرازف ينأ نع كيرش هاورام وه : دوعسم 05 !! ديناسألا معضأو

 ن روهشملا نا هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا نع ديز
 ل ل لى ىلع ل اسر يكل ع وغسل ينل ١ سابع امهتع 000 دمحم هاورام وه : سابع نبا ىلإ ديناسألا فعضأو
 ةلييلس هذه + ربح 1[: لاق

 هء بهذ ال تذكلإ

 (؟ه؟)



 ةنماثلا ةلأملا

 نيحيحصلا يف هفعضب ليقام مكح يف

 ل قارول 11 ءافعضلا نم نم نيكيحصلا قف يف ركذام نأ ولعأ

 لن كلا دم نع ين ع نب تكامعنو قاحسإو

 دنع قيعض كلذ نأ م دانسالا ولعل ركد هلأ و داهشتسالا» ةعباتملا

 جرخلا نإ : لاقي الب فعضملا مسُق نم نوكيف . امهدنع ةقث *. امههيغ

 يوونلا كلذ ىكح . ببسلا ناي هلوبق طرش نأل ليدعتلا ىلع مدقم

 فعضلاب اهيف ملكت نم ةدع نأ ملعاو ٠ هرقأو حالصلا نبا نع هللا همحر

 يراخيلل اهنم كوعبسو ةيناش ّ ةرشعو نكاتئام نيحيحصلا ثيداحأ م

 تاكربلا وحبأ كئتذ مظن دقو ابيف ناكرشمي كونالثو كانثاو ملسل ةئامو

 لاعف ريدردلا

 ىدفا بصق ازئاحلا ثيدحلا امامإ ىور ال فعهب ير يف ملكت

 يضهو نيثالثو نينئاب لبو ةئامب فاقو نيعبسو ةينائب دعدو ةرشعو ةثامع فرق

 اهيلع ملكت ةريسي درعا قزتسايللد نع مدلك ر تاع ربا لاقي ةكرتشلا

 7 ا ل ا

 . اها اهتع باوجلا عم فينصت يف اهتعمج

 ٠ نيحيحصلا يف فعضي .مل امل ةبسنلاب ةليلق اهسفن يف ةرثك اهنأ دالاو

 ملسم نود جارعنالاب مه يراخبلا درفنا نيذلا يراخبلا لاجر نأ ملعاو

 00 م هخويش نم مهبلاغو مهنم نينامث يف فعضلا يف ملكب الجر نوناممو عض ةلايرأ
 الهر حي (6614)



 ٠ لاش عهصعب »كلو ملا دوب

 ةلأسم انهو

 رو هور

 ىسسقتلا يب دس سما

 اوفلتخا نفلا ءاملع نأ : يفي 4

 نكي مو امييحيحص يف لصتم

 لوألا ىلإ نورثكألا بهذن اعطق وأ
 5 لمعلا لع ةمألا عامجإ نم ميلي 00 ص

 . هلو يس ملا مالك نم كلذ نوكب خ وطقم هنأ ىلع اهعامجإ اميهف

 نمرحأ . 2 هةحضشب عقب . لاقف ين زاغلا نك! حالصلا نبا بهذو

 ها دقلا لهأ ضعب اهيلع ملكت ةريسي فرحا ىوس

 نأ نإ ديفتأل داحألا رابخأ نإ

  مهفلاخو مرق هلاجر فعض يذلا وه فعضملا ثيدحلا نا ملعا مث

 اوقفتي مل يذلا ىنعي فعضملاب ىمسي 0 مهقيثوتب اومكحف نورخا كلذ

 هليخد اهزاجأ اذلو . اًهافتا فيعضل ص ؟اح كسحأ وهف هفيعضت ىلع

 ا ل

 ةعساتلا ةلاسملا

 ثيدحلا فيعضب قلعتت ةديفم دصاقم ىف

 ةيورملا رابخألا نأ ةيريهظلا ىواتفلا يف ؤ ركذ هنأ ملعا
 لوسرلا نع

 هركنأ نمف 0 َ

 7 ل ا بتارم ةثالث لع هي

 : ) لدضي هنإف نابأ نب ىسيع دنع الإ لكلا انع رفك

 لق يخل ربخو . حيحصلا
 ا 0 عاج اكو

 ا

 هلا د ايعلاو رقك فاقختمللا

 قيرطب اريثك هانعمس لاقف اثيدح عمس
 8 ىلاعت

 (؟ةهه)



 ب نيلسحأ الو حسصيحصت 0 ل لاق حالصلا نبا نأ ملعأ»

 فالخ ىلإ يووللا بهذو ١ هرصع يف ىتح 3 ىتح ةرخأتملا رصعألا ف د

 فروخ لع مكحلا نإ مث . عساو هللا اضفو نكمم حيحصتلا نأو

 :اال دانسالا رهاظل ةيسنلاب وه امنإ فعضلا 0 نينا أ  ةديتلا

 زوج م قودصلا لدعلا ىلع نايسنلاو أطخلا روخ دق ذإ رمألا 6

 . اها هريغ ىلع ق ١

 هتياور يف ينأي وأ هفعضب حرصي نأ فيعضلا ثيدحلا يوارث يغبنيو

 ا فعضلاب خعرصتلا نع ابب ىفتكي ضير ةغيصب

 اذإام فالخب . ديعولا نم افوخ هلقنب مزجلا يغبني الو ء مهضعب ىورو ء يوزو
 لاقك دنس الب هتلقن ولو مزجلا ةعيصب نوكت هتياور نإف احيحص ائيدح تيور

 : نوثدحملا كلذ لع صن . مهضعب هلعف دو ضيرفلا ةغيستب تأت ا

 هل اليدعت هنع هتياور دعت 5 فيعضلا نع فور اذإ نلدعلا نأ ملعاو

 وأ ثيدحلا كلذ قفاو رخآ ليلدل وأ ًأطايتحا هنم كلذ نوكي نأ ناكنال

 ! ليقو . سايقلا ىلع هميدقتو فيعضلا ثيدحلاب لمعلا ىري نم هنوكل
 . مهدتع اضيأ حيحصت هنأ هسايقو تويلوصالا هحجرو ليدعت وه

 ملعأ هللا
1 

 فيعضلا ثيدحلا نم ةيلاخلا بتكلا ناي يف

 اهبلإ ىزعي يتلا بتكلاب يولعلا مههاربإ جاحلا نب هللادبع يديس حرص
 ذه كو فمضاو نسخ يما بايخ نأ كو محصل حس

 : دزو ... : ابيف هلوق دعب راونألا ةعلط ىلع راربألا ىده هحرش 5

 * دهتجتلو خيراتلا مكاحلل *
 (؟ هكر



 نبال .ىبقتيلا :ديصتإ
 دور اجل

 هسيلإ قرعيام ل ل
 كلادسو ى حسخل 022 !؛ه كلام ًاطومو تاحرختمملا

 ناحيحصلا»

 يلا 0 ا 0 رو كسلا الاول يروج .نآ يحس ويعد ي لو بح بس باو ةناوع أ ةيثدحت
 ا هعمل 1 تح :كللا ةصل عماملا

 : واه ارش امو ة يب ١ يي 2 5

 نسخ هسيطعستا ةسلا ل آ

 هيضفلب هنم مشا فيعضد
 31 يق

 7 َ 3 7 ' ثا م 2 ءللذ -

 ا ب + وو قيل لا ةءاضإ ا سسك حمم لفنو
 لق# يلع لا < ١ع 2

 1 تم ا يملا 0000 5 لاح نام هيلع تدزو ةعفرت هتسظن

 لعب هيل هنرهلشتسما از مال

 1 1 4 0 ا | أ 1 |
 . هللا مع نرغب هيف يئارعل هبال م هلل يبه دلا ةهاشتنا

 بسن مخفلا أطوملا ىلإ امو

 امو دوراج لجنل ىقتملاك
 ينسلا ةميزخ نبا حيحص اذك

 يلبألا ةناوع ينأ ىلإ
 ارمدق اعيمج ىلألل وزعلاف

 نسح هيف روكذملا ادع امو

 هبسنو اذك راربالا يده يف
 كردتسملا يف مكاحلا امو تلق

 يبألا هلام حيحصت يغسنميف

 ادسقتتاو وصتمخا هسنوكل

 حيضتا كاذ نمف لجلا ملسر

 نفلا اذه مامإ هسنأل
 ارقتسي نأ قحلا يقارعلا لاق

 اذو فعض وا نسح وا ةحص نم

 الفكت يبهذلا مامإلا ذإ

 بختتا حيحص ناحيحملا اذك

 ىمتنب تاجرحتسملا ى +! ناك

 نسكسلا لجنو نابح لجتك
 بتتلاو ىقتلا ولوأ هبسن
 ملعم ىكذلا ىدل ةحصب

 حيحصم اذك

 هبذه ايف 5 يفص ىلإ

 ني فيصضو حيحم

 ىسكذللا داقتا دين هجرخأ

 يهدذلا هاضترا مح حجم

 ىدتعا لب هتكمأ ام هيلع

 حم عطقلاب هملب يذلا نأ

 ىسلقف طابتحا هيف هدقنو

 ىرجي هيف ققح امو ايو
 اذخأم



 ,سبتك نع كحاب ثيدحلا ملعل بلاط لك ىلع نيعقي : تلق
 نو ةحيحصلا بتكلل اهريرحتل هذه يئايبأ ظفح اهريغو ةحيحصلا

 نيمأ ءازجلا لضفأ هللا هازجف . همالك

 ها



 ةمتاخ

 ١ بيئارتلا بناتك يبحاص ركذ دق

 اع هكار ,لتسا يناتكلا يدع دمخح

 ظفلب نيالا ,لدشي ايلاغ هناب , خرختلا

 ادإل
 طظفاحلا انخيش ةمالعلا ثدحملا ةيراد

 باك عضاو هللا همر نارا

 هفلطيو كلذ لمعتسي دقو هزر 0
 يف الإ ل متست ال يور نأ عم : لاق نيحيحصلا ثيداحأ يف ىتح
 كلذ ىف ص هينا مهريغو 00 وب 4 هو َى 0 حالصلا ١ لاق ةقيعضلا ثيداحألا

 ١
 ةعانصلل ةلورملا مظع نكي 7 هللا همر سمحلا ابأ هفلؤم نأ باتكلا عبتتب 0 أ باتكلا عبتت : 1 هيك لاق» .٠ بيصهرتلاو بيغرتلا لوأ 5 يرذلت
 محلا, ديحصلا ثيدحلا ركذ ثدحملا اذه دقتناف فرصتب ها ةينيدحلا

 2 ا

 . ملعأ هللاو قبسام ديوي امب وهو يور ظفلب

 ةمتت

 نوزعيو هزعلا يف يراخبلا ىلع دحأ مدقي ال هنأ نيئدحملا دنع ةدعاقلا

 ةدشل الثم ململ هظفل نوقوسي نكلو امهيف ناك اذإ نيحيحصلل ثيدحلا

 ةيراذإلا بيتارتلا باتك بحاص دقتنا اذلو ةيوبنلا ظافلألا ىٍبع هتظفاحم

 يعارتطلا نسحلا يل أل ٌجرختلا باتك ليلحلا ثدحما وعي يناتكلا خيشلا

 اودابت ثيدحب هباتك يعارخلا ردص هنأل كلذو ةليلجلا ةيحانلا هذه ف

 . ايباحت نب دمحم يضاقلا هركذ : هيف لاقو . اح اوذادزت اودابت : ثيدحو

 ها باهشلا باتك يف ةمالس
 ربثك يف جرخم ثيدحلا نأ عم

 ' نم

 سس ثلذ رودص بيحجعو |

 لاق ٠ ةرجاهملا ىف يي ًاظوملا ف لب ملجااعملاو

 بسني ال هنأ مهدنع اضيأ ةدعاقلا نأ [' لاقام رخخأ ىلإ ثدحو يككلام

 . ملعأ كللاو دانسإ الي باتك لإ ثيدحلا

 (؟هور



 ةدئاف

 دعب الإ اثيدح اهنم لشني نأ ناستإلل يغبني ال ابتك ءاملعلا ا
 كلذو ةعوضوملا ثيداحألا ركذ هيف بلغي اهضعب لب بيقتتلاب ةعجارملا

 نب الف يروفصلا نم لادبعت فراعملا ةهزنو فراعمل ' سيث باتك لثم

 ثدحم نيدلا ناهرب نإ ىتح ابيف ةعوضوملا ثيداحألا ةنكل اهيلع داهتعالا

 دكا ةريس اسهلثمو يطويسلا لالجلا اهم ٠ اهتءارق نم رذح قشمد

 ايبلاتو بذك اهنأ ىلاعت هللا همحر رجح نبا ركذ ةكم حوتف بحاص
 تافلؤمو روهزلا عئادبو ءايبنالا صصقو يدقاولل ماشلا حوتق اذكو لطاب
 مكف : لاق مث يطويسلا لالجلا اهتمرح ىلع صن دنقف يبلكلاو يدحارلا
 فيعضلاو حيحصلا نيب قرفيال دقانإ ليس فراجو ليل بطاح فلؤم نم

 ةيواهلل هيدؤت يتلا ةيهاولا ججحلا ضعبب ينأي» فيغر رودم لك نأ نظو
 . ملعأ هللاو

 هتمعتب يذلا هلل دمحلاو . مركأب لضفتو . معنأو هب هللا حتفام اذه
 نإف . للزلا نم ظفحلاو . لمعلا لوبق لجو زع هلاسنو تاحلاصلا متت
 . ردقلاو ىوقلا بهاول لامكلاو رشبلا ناش ريصقتلا

 نع لفغو نوركاذلا هركذام ددع هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 نيملاعلا بر هلل دمحلاو نولفاغلا هركذ

 هعمج رسسسيت أسف اذه

 ينسحلا يكلاملا سابع نب يولع مامإلا دلاولا يديس لئاسرو ىواتف نم

 هةهبحضو هلا لعو دمحم انالومو انديس ىلع ملسو هللا لصو
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